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آیا اروپایی ها اهل ریسک هستند؟

اعالم آغاز SPV در روزهای آینده 

کوچ استفاده از کارتهای 
بانکی مغناطیسی به 

کارتهای هوشمند

به گزارش زمان ، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کارتهای بانکی هوشمند 
جایگزین کارتهای بانکی مغناطیسی کنونی خواهد شد، گفت: »برداشت مستقیم« در نظام 
بانکی عملیاتی شد. عبدالناصر همتی با ارسال پیام تصویری به هشتمین همایش بانکداری 
الکترونیکی گفت: سامانه های پرداخت و تسویه، از ابزارهای مهم سیستم بانکی و پولی 
کشور است که این سامانه ها می توانند در دو بعد به بانک مرکزی کمک کنند؛ به نحوی 
که یکی از این بعدها، نظارتی است؛ کما اینکه در طول بحران ارزی که در اواسط سال 
پیش آمد و کشور ما تحت تاثیر تحریم های ناعادالنه و غیر انسانی دولت امریکا قرار گرفت، 
حمالت سفته بازانه در بازار ارز شدت گرفت و ما با کنترل بر تراکنش های بانکی، آن را به 

3کمک ابزارهای دیگر در بازار ارز تخفیف داده و آرامش بر بازار حاکم شود.
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جزییات تصمیم دولت برای
 تنظیم بازار گوشت

خبر

 اکران فیلم آقازاده سینما 
آغازگرجشنواره فجر

در نخستین روز از سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر یک مستند و سه فیلم سینمایی اکران می 
شود که آخرین سانس متعلق به اولین فیلم »پوالد 

کیمیایی« است.
فیلم  از سی و هفتمین جشنواره  نخستین روز 
فجر از ساعت 13 امروز، چهارشنبه 10 بهمن ماه 
با اکران مستند »خانه ای برای تو« به کارگردانی 
اکران  آغاز می شود.سپس  مقدم  مهدی بخشی 
فیلم سینمایی »غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام 
توکلی در سانس 15:30، فیلم سینمایی »سال دوم 
کارگردانی رسول صدرعاملی  به  من«  دانشکده 
در سانس 18:30 و فیلم سینمایی »معکوس« به 
کارگردانی پوالد کیمیایی ساعت 21:30 آغازگر 
جشنواره سی و هفتم خواهند بود.نشست خبری 
با عوامل سازنده فیلم های سینمایی پس از اکران 
برگزار می شود که فرزاد حسنی به عنوان مجری 
این نشست ها تعیین شده است.مستند »خانه ای 
برای تو« به کارگردانی مهدی بخشی مقدم 73 
ساله   جوان 30  داوود،  زندگی  داستان  از  دقیقه 
گیالنی است که کمتر از یک سال از ازدواجش 
با ورشکستگی در شغلش  می گذرد و همزمان 

متوجه...
8

نگاه روز

پرداخت »عیدی« بازنشستگان 
کشوری تا پایان بهمن
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عراقچی: آغاز SPV در روزهای آینده اعالم می شود

معاون سیاسی وزارت خارجه با بیان اینکه ۸ ماه زمان زیادی برای اعالم اجرای 
مکانیسم مالی اروپا است، گفت: مراحل ثبت SPV  آغاز و ظرف چند روز آینده 

اعالم می شود.
و  صدا  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیما، عباس عراقچی معاون سیاسی 
با  دیدار  از  پس  خارجه  امور  وزارت 
آمانو مدیرکل آژانس بین الملل انرژی 
اتمی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
مشورت های  راستای  در  ما  دیدار 
منظمی است که با آژانس در سطوح 
سیاسی داریم. مشورت های فنی بین 
و  اتمی  انرژی  سازمان  کارشناسان 
آژانس به طور مستمر جریان داشته 
و دارد، ولی هر از چندی دیدارهایی با 
آژانس داریم و همکاری ها را به لحاظ 
و  می دهیم  قرار  بررسی  مورد  کالن 
براساس مقتضیات روز تصمیمات گرفته 
می شود.وی گفت: برجام و اجرای آن 

دشمنانی دارد که هر روز توطئه های جدیدی علیه آن انجام و بحران های جدیدی 
ایجاد می کنند. اکثر اوقات آژانس نیز درگیر این مسائل می شود و یا مجبور است 
بشود. باید ببینیم چگونه با تدبیر رفتار کنیم تا آژانس گرفتار بازی های رژیم 
صهیونیستی و آنهایی که می خواهند آژانس را فریب دهند، نشود. برای تحقق این 

مهم، نیاز به هماهنگی، تبادل نظر و مشورت است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این مشورت ها تا االن همیشه در سطح خوبی انجام 
شده و بسیار هم مفید بوده است، خاطرنشان کرد: االن هم یکی از اهداف اصلی 
مالقات من با آمانو مرور مسائل اخیر بود و انشاءاهلل حرکت آینده را براساس 
واقعیات موجود و به دور از توهمات و تصاویری که دیگران سعی دارند ایجاد کنند، 
ادامه دهیم.عراقچی در خصوص دیدارش با آمانو، افزود: بنده برای ایشان توضیح 
دادم که برجام در شرایطی است که منافع ایران در این توافق دچار صدمات اساسی 

شده و این گونه نیست که قسمت رفع تحریم ها در برجام با قسمت هسته ای آن 
بر هم تاثیر نگذارند، به هر حال تا یک زمانی ایران می تواند به تعهدات خودش به 
شکل گذشته ادامه دهد. باید تعهدات طرف مقابل هم حتی بعد از خروج آمریکا 
به نحوی انجام شود که منافع ایران حفظ شود و بتواند به همکاری خود در برجام 
ادامه دهد.وی در خصوص سفر خود به اتریش تصریح کرد: هدف اصلی سفر من 
به وین روابط دوجانبه با اتریش و برگزاری مشورت های سیاسی دوجانبه است که 
به صورت مرتب با غالب کشورهای دنیا و از جمله اروپایی ها داریم. مدت ها بود که 
مشورت های سیاسی ما با اتریش به تعویق افتاده بود. امروز مذاکره چند ساعته ای 
با همتای خود در وزارت خارجه اتریش داشتم و دیدار من با آمانو در حاشیه سفر 
اصلی ام به اتریش بود.معاون سیاسی وزیر امور خارجه بیان کرد: طبیعتا موضوعات 
مهمی که مورد مشورت میان ما قرار می گیرد بحث برجام و نحوه ادامه آن است و 
اینکه چگونه می توانیم با تحریم های مجددی که آمریکا برگردانده است این توافق 
را حفظ کنیم، بحث کنفرانس ورشو هم 
یکی از بحث های اصلی ما بود.عراقچی 
خاطرنشان کرد: درخصوص روابط ما با 
اتحادیه اروپا در کالن خود و با اتریش 
به صورت خاص در این گفت وگوها به 
درباره  و  کردیم  بحث  مفصل  صورت 
اینکه در شرایط جدیدی که ناشی از 
تحریم های آمریکاست، چگونه می توانیم 
روابط دو کشور را ادامه دهیم و منافع 
گفت وگو  نیز  شود،  تأمین  ملت  دو 
کردیم.وی در خصوص مکانیسم ویژه 
مالی اروپا افزود: ما شنیده بودیم و قرار 
بود دوشنبه اعالم شود؛ ظاهرا مراحل 
ثبت آن ممکن است یک مقدار طول 
بکشد، ولی امیدواریم این کار به زودی 
انجام شود.وی بیان کرد: بیش از هشت 
ماه است که اروپایی ها قرار است این کار را انجام دهند و می فهمیم که این کار 
مشکالت فنی و حقوقی زیادی دارد، می فهمیم که آمریکا تهدید کرده هر کسی 
با این مکانیسم مالی کار کند تحریم خواهد شد و می فهمیم این مکانیسم باید به 
شکلی طراحی شود که به دور از فشارها و تحریم های آمریکا باشد تا هر کمپانی 
که با این کار می کند، مورد تحریم واقع نشود؛ ولی هشت ماه هم زمان زیادی برای 
تشکیل یک چنین مکانیسمی است.عراقچی در پایان با بیان اینکه همه کشورهای 
اروپایی امیدوارند این مکانیسم هر چه زودتر شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: سه 
کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که عضو برجام هستند، بانی و سهامدار 
این مکانیسم هستند، آنطور که به ما گفته شده مراحل ثبت آن امروز شروع 
می شود و ظرف یکی دو روز آینده قرار است اعالم شود، مگر اینکه آن کسانی که 

نمی خواهند این روابط  شکل بگیرد، بتوانند موفق شوند.

وزارت رفاه اعالم کرد؛

فرصت 1۰ روزه به خانوارهای جامانده از دریافت بسته حمایتی
مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه 
بسته های  دریافت  از  جامانده  خانوارهای  گفت: 
حمایتی برای ثبت اعتراض خود در سامانه مذکور، 

۱۰ روز فرصت دارند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احد رستمی درباره 
تامین  پردازان  بیمه  از  دسته  آن  اعتراض  نحوه 
دولت  حمایتی  بسته  دریافت  از  که  اجتماعی 
درآمد  مجموع  چنانچه  داد:  توضیح  جامانده اند، 
تامین  سازمان  پرداز  بیمه  که  خانواری  اعضای 
اجتماعی هستند  کمتر از ۳ میلیون تومان درماه 
دریافت  را  خود  حمایتی  بسته  کنون  تا  و  است 
نکرده اند، در صورت دارا بودن شماره تلفن همراه 
اول، الزم است کد ملی خود را به #۸*۱۴۲* و 
درصورت دارا بودن شماره همراه ایرانسل و رایتل 
باید کد ملی خود را به #۸*۱۴۲۰*ارسال کنند.

وی تاکید کرد: معترضین برای ثبت اعتراض خود 
وزارت  دارند.  فرصت  روز  ده  مذکور،  سامانه  در 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها درخواست هایی 
را پیگیری خواهد کرد که کد ملی سرپرست خانوار 
یارانه بگیر به همراه شماره تلفن وی و یا یکی از 
باشد.وی  ثبت شده  سامانه  در  خانوارش  اعضای 
اضافه کرد: با توجه به اینکه بسته حمایتی بیمه 
پردازان تامین اجتماعی به حساب یارانه سرپرست 

خانوار واریز شده است، الزم است افراد قبل از ثبت 
به حساب  بسته حمایتی  واریز  عدم  از  اعتراض، 
کنند.رستمی  حاصل  اطمینان  خانوار  سرپرست 
تعاون،  وزارت  سوی  از  پاسخ  ارسال  آورشد:  یاد 
کار و رفاه اجتماعی به افراد معترض، حداقل دو 
هفته زمان خواهد برد و نتیجه به صورت پیامک، 
به شماره تلفنی ارسال می شود که در زمان ثبت 
اعتراض، به سامانه وارد شده است. بر این اساس، 
پاسخ،  دریافت  یا  و  اعتراض  پیگیری  برای  افراد 
نیازی نیست به سازمان یا ادارات دولتی مراجعه 
اطالع  شده  یاد  سامانه  طریق  از  تنها  و  کنند 

زمانی  تا  کرد:  تاکید  شود.وی  می  انجام  رسانی 
نرسیده  پایان  به  اعتراضات  به  پاسخگویی  که 
است، طرح حمایت غذایی ادامه دارد و جای هیچ 
گونه نگرانی وجود ندارد.وی اشاره کرد: رانندگان 
بین شهری و درون شهری، کارگران ساختمانی، 
آزاد  مشاغل  دستی،  صنایع  شاغالن  و  قالیبافان 
و خویش فرمایان، کارگران کارگاه های متفرقه، 
شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران باربر، 
از  بیکاری  بیمه  کنندگان  دریافت  و  زنبورداران 
جمله افراد بیمه پردازی بوده اند که تا کنون بسته 

های حمایتی خود را دریافت کرده اند.

زیدان، مورینیو و کلینزمن در صف مذاکره با ایران!
تنها چند روز بعد از شکست تیم ملی فوتبال ایران در نیمه نهایی جام ملت های 
آسیا و در حالی که تیم ملی به ایران برنگشته است، مدیر روابط عمومی وزارت 
ورزش نام های بزرگی را برای جانشینی کارلوس کی روش در تیم ملی مطرح کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در دیدار نیمه 
نهایی جام ملت های آسیا با نتیجه ۳ بر صفر برابر ژاپن شکست خورد و از چرخه 
این رقابت ها کنار رفت. کارلوس کی روش نیز در نشست خبری پس از این بازی 
به طور تلویحی اعالم کرد که این پایان راه است. او در رختکن نیز با بازیکنان 
تیم ملی خداحافظی کرد.حاال کمتر از ۲۴ ساعت پس از این شکست و در میان 
گمان زنی ها درباره سرنوشت سرمربی آینده تیم ملی ایران، مدیر روابط عمومی 

وزارت ورزش در توئیتی از مذاکره با مربیانی مثل زیدان، مورینیو و کلینزمن 
برای جانشینی کی روش خبر داده است.او نوشته است: »باشکوه تر طلوع می کنیم! 
بزرگان مربیگری فوتبال جهان در صف مذاکره برای فوتبال ایران. زیدان. کلینزمن. 

مورینیو. »
فدراسیون فوتبال تاکنون درباره سرنوشت کی روش و سرمربی آینده تیم ملی 
اظهارنظری نکرده است.این گزینه ها در حالی مطرح شده اند که مورینیو و زیدان 
سابقه مربیگری در تیم های ملی را ندارند و کلینزمن هم زمانی که سرمربی تیم 
ملی آمریکا بود از کار برکنار شد.کارلوس کی روش دیروز همراه تیم ملی وارد 

تهران می شود.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت از تصمیم جدید 
دولت برای تنظیم بازار گوشت خبر داد و گفت: 
تصمیم ثبت سفارش واردات گوشت منجمد با دالر 
فرآورده های  تولیدکنندگان  برای  تومانی،   ۴۲۰۰

گوشتی آزاد شد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، مهدی صادقی نیارکی 
در  غذایی  صنایع  فعاالن  گردهمایی  حاشیه  در 
برای  دولت  جدید  تصمیم  از  خبرنگاران،  جمع 
تامین گوشت مورد نیاز صنایع فرآوری غذایی خبر 
داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی با تصمیم دولت 
و انجام هماهنگی با انجمن فرآورده های گوشتی، 
سفارش  ثبت  اجازه  که  گرفته  این  بر  تصمیم 
صادر  را  صنعت  برای  منجمد  گوشت  واردات 
نماید که هم اکنون چند محموله نیز وارد کشور 
شده است. مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی 

و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
البته شرکت ها باید بر روی تامین ریالی مبالغ مورد 
نیاز برای ثبت سفارش نیز چاره اندیشی کنند؛ اما 
به هر حال وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته تا 
عالوه بر صدور اجازه ثبت سفارش واردات، بخشی 
از گوشت در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام را 
به صنایع اختصاص دهد. وی تصریح کرد: در کنار 
این، صنایع فرآورده های گوشتی می توانند نسبت 
به ثبت سفارش گوشت مورد نیاز خود راسا اقدام 
نموده و از دولت دالر ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  افزود:  صادقی نیارکی 
مرحله تخصیص ارز و تنظیم بازار محصوالت دامی، 
اقدامات مناسبی انجام داده است تا قیمت تعدیل 
شود که به نظر می رسد ظرف روزهای آینده، اثر 
خود را در بازار به جای خواهد گذاشت. مدیرکل 

وزارت  بهداشتی  و  دارویی  غذایی،  صنایع  دفتر 
واردات  این، تمهیدات  از جمله  ادامه داد:  صمت 
الشه گوسفند است تا بتوان با افزایش سمت عرضه 

تقاضا را هم کنترل کرد. 
ی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه معادل ۱۳۰ 
میلیون نفر ارز دولتی به منظور واردات کاالهای 
اساسی تخصیص داده شده؛ اما کاال به بازار کشور 
وارد نشده است، گفت: در این رابطه اطالعی ندارم 
و باید وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات در این 
حوزه توضیحات الزم را ارائه دهند؛ اما بر اساس 
گروه های کاالیی، هر بخش مسئول خاص خود 
را دارد که بر این اساس، کاالی اساسی مربوط به 
وزارت جهاد، دارو و تجهیزات پزشکی مربوط به 
از سوی  نیز  کاالهای صنعتی  و  بهداشت  وزارت 

وزارت صنعت ثبت سفارش می شود.

جزییات تصمیم 
دولت برای 
تنظیم بازار 

گوشت

اروپا در خصوص SPV وحدت نظر ندارد
عضو تیم مذاکرات هسته ای امریکا در مصاحبه ای در خصوص کانال ویژه 

مالی اروپا برای حفظ برجام عنوان داشت که اروپا در خصوص این ساز و کار 

وحدت نظر ندارد. رابرت مالی تاکید کرد: »اروپا در موضوع ساز و کار مالی با 

ایران وحدت نظر ندارد و متحد نیست. چرا که یکسری از کشورهای اتحادیه 

اروپا در برابر فشارهای آمریکا حساس تر هستند. اما اگر سازوکار مالی اروپا با 

ایران باالخره راه اندازی شود به این معنا خواهد بود که همه کشورهای اروپایی 

آماده اند تا در مسیر حفظ برجام گام بردارند. حتی اگر این تصمیم به بروز 

برخی تنش ها با آمریکا همراه شود.«
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ضرورت استفاده از سرمایه بسیج
 برای حل مشکالت

رئیس مجلس: برای حل مسائل کشور الزم است در قوه مقننه تصمیماتی 
گرفته شود تا از کلیات بسیج استفاده کنیم.

به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، دکتر علی الریجانی دیروز در مراسم 
تودیع و معارفه فرمانده بسیج قوه مقننه در سخنانی افزود : همه بدنه 
مجلس شــورای اسالمی حب بسیج دارند و دلیل اینکه اقدامات بسیج 
طی سال های اخیر در مجلس به صورت روان پیش می رفت این موضوع 
بود، آقای هاشــمی نیز یکی از فرماندهان خوب و پرتالش است که با 
تدبیر عمل کرده و ذهن عملیاتی، ســرزندگی و شادابی کار را نیز دارد، 
امیدواریم با مسئولیت جدید حرکت رو به جلویی را شاهد باشیم.رئیس 
قــوه مقننه اضافه کرد: به خاطر داریم یکی از موسســات خوب بعد از 
انقالب اســالمی سپاه بود که یکی از تدابیر راهبردی امام خمینی )ره( 
اســت، سپاه در هفته های اول با نظم آن زمان شکل گرفت و تبدیل به 
یک نهاد قدرتمند برای دفاع از آرمان های انقالب شد.وی افزود : دلیل 
قوام ســپاه، بسیج است؛ زمانی که بسیج با بدنه سپاه عجین شد، سپاه 
قدرت فعلی را کسب کرد.الریجانی با اشاره به اینکه بسیج امری فرعی 
نیست بلکه امری اصلی است و این نهاد قوام سپاه را ایجاد کرد، ادامه داد: 
امروز با توجه به شرایط کشور، ریل گذاری جدید بسیج مستضعفین اقدام 
مناسبی محسوب می شود. وی گفت : عالوه بر آموزش های عقیدتی که 
اهمیت بسیار زیادی دارد، فراموش نکنید بسیج بخشی از دفاع کشور 
است و باید همواره آماده باشیم، بسیجی ای که آموزش کافی ندیده باشد، 
بسیجی واقعی نیست، توصیه می کنم آموزش های نظامی را مستمراً در 

دستور کار قرار دهید.
 رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مسلمان واقعی باید آموزش 
نظامی دیده باشد و این موضوع بازدارنده است، امام خمینی )ره( نیز بر 
این موضوع تأکید داشــتند که همه باید آمادگی الزم را داشته باشند. 
وی اضافه کرد: در قوه مقننه بخشــی از کار مربوط به کارکنان اســت 
و باید برای آنها برنامه داشته باشید، در قسمت نمایندگان نیز می توان 
در وجوهات مختلفی فعالیت کرد، شرایط مجلس به گونه ای است که 
نمایندگان سابقه دفاع، رزم و جانبازی دارند و از خانواده و بیت شریف 
شهدا هستند. الریجانی در پایان با بیان اینکه برای حل مسائل کشور 
الزم است در قوه مقننه تصمیماتی گرفته شود تا از کلیات بسیج استفاده 
کنیم، خاطر نشــان کرد: مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
می تواند اگر ایده ای در این مورد وجود داشته باشد بر روی آن کار کند، 
از سرمایه بسیج باید برای حل مشکالت مردم استفاده کرد همچنین به 
برخی از وزرا مخصوصاً وزیر آموزش و پرورش اعالم کردند تا برای حل 

مشکالت از بدنه بسیج استفاده کنند.

برگزاری نشست سران روسیه، ایران 
و ترکیه در ماه فوریه

وزیر امور خارجه روســیه اعالم کرد که نشست سه جانبه روسیه، ایران 
و ترکیه در باره سوریه با توافق انجام شده در ماه فوریه برگزار می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
روز دوشــنبه اعالم کرد که توافق شده است تا نشست سه جانبه بعدی 
ایران، روســیه و ترکیه در باره مسائل سوریه در ماه فوریه برگزار شود.

الوروف در این باره تصریح کرد: بر اســاس توافق و تفاهم اولیه، نشست 
بعدی با مشارکت رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در ماه بعد برگزار 
می شــود.میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در دی ماه 
اعالم کرده بود که مســکو در اوایل سال میالدی جدید میزبان سران 
روسیه، ایران و ترکیه خواهد بود و این نشست پس از تصمیم ترامپ برای 
خروج نظامیان آمریکایی از سوریه اعالم شده است.پیش از این نشست 
سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره تحوالت و آینده سوریه به 
طور رسمی در روز جمعه ۱۶ شهریور در سالن اجالس سران در تهران 
برگزار شد که در پایان آن طی بیانیه ای مشترک رؤسای جمهوری ایران، 
فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه تاکید کردند که منازعه سوریه هیچ 
راه حل نظامی نمی تواند داشته باشد و تنها از طریق یک فرایند سیاسی 

مذاکراتی می توان به آن پایان داد.

جزئیات مراسم تشییع
 »محمدنبی حبیبی« اعالم شد

   روابــط عمومی حزب موتلفه اســالمی، با صدور 
اطالعیه ای جزئیات مراســم تشییع »محمدنبی 
حبیبی« دبیرکل فقید حزب موتلفه اسالمی را اعالم 

کرد.
به گــزارش زمــان، روابط عمومی حــزب موتلفه 
اسالمی، با صدور اطالعیه ای جزئیات مراسم تشییع 
»محمدنبی حبیبــی« دبیرکل فقید حزب موتلفه 
اسالمی را اعالم کرد.متن این اطالعیه به این شرح 
است: با نهایت تاسف و تاثر، سه شنبه مقارن با ایام 
حزن آور شهادت حضرت صدیقه طاهره)س(، انقالب 
اسالمی یکی از وفادارترین و مخلص ترین یاران خود 
را از دســت داد.  محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب 
مؤتلفه اســالمی ۱۴ ســال پیش پرچم حزب را از 
مرحوم حبیب اهلل عسگراوالدی دریافت کرد و در این 
سالها با حفظ این امانت در خط امام )ره( و رهبری 
معظم انقالب از هیچ کوششی فروگذار نکرد. وی از 
یاران باوفــای امام و رهبری بود و کارنامه انقالبی او 
نزد انقالبیون شفاف و روشن است. حبیبی در عرصه 
های خدمت به نظام خســتگی ناپذیر بود. حضور او 
در میادین خدمت به مردم و نظام هیچگاه از یادها 
نخواهد رفت. او در مســئولیت هایی که در انقالب 
پذیرفت، زمینه ســاز خدمات بی منت و صادقانه به 
ملت ایران بود. حزب مؤتلفه اسالمی فقدان دبیرکل 
و همکار پرتالش خود را به ملت ایران و مقام معظم 
رهبری و همه خدمتگزاران و خانــواده آن مرحوم 
تسلیت می گوید. بر این اساس، مراسم تشییع آن 
فقید سعید پنجشنبه)۱۱ بهمن( ساعت ۸:۳۰ صبح 
از مسجد امام صادق)ع( در میدان فلسطین برگزار می 
شود.جزئیات مراسم ترحیم و بزرگداشت آن مرحوم 

نیز متعاقبا اعالم خواهد شد.

میوه شب عید از 20 اسفندماه 
عرضه می شود

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعالم 
کرد که عرضه میوه شب عید شامل سیب درختی 
و پرتقال با قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار از 
۲۰ اسفندماه امسال در سراسر کشور انجام می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حسین شیرزاد دیروز در 
نشست خبری در محل این سازمان افزود: با مباشرت 
سازمان تعاون روستایی و اتحادیه باغداران تاکنون در 
مجموع 7۰ هزارتن پرتقال و سیب درختی از شمال 
و جنوب کشور خریداری شده است.وی اظهارداشت: 
از این میزان، ۳۰ هزار تن سیب درختی تامین و به 
استان ها ارسال شده است. شیرزاد ادامه داد: تاکنون 
۴۰ هزار تن پرتقال خریداری شده که ۳۰ هزار تن آن 
تامسون شمال و ۱۰ هزار تن والنسیای جنوب کشور 
اســت. وی اضافه کرد: برای شب عید تا به امروز ۱۲ 
هزارتن پرتقال به ۱۰ استان کشور حمل شده است.

اخبار

خبر

برای خود می  بخواه که  را  آن  برای مردم 
خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که 

مایلی درباره ات آنچنان کنند.

کالمامیر

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه 
دفاع مقدس یک گنج ارزشمند است، گفت: همه 
دشمنان ما می دانند که اگر نیت تهاجم و تهدید 
به این ملت را بگیرند پاسخ دندان شکن دریافت 

خواهند کرد.
پاسدار  ازمهر، سرلشکر  نقل  به  به گزارش زمان 
محمد باقری دیروز در کنگره بزرگداشت شهید 
حسن باقری در تبریز اظهار داشت: شهید باقری 
توانست در ۲۸ ماه کارهای بزرگی انجام دهد که 
یکی از آنها پایه گذاری سازمان رزم سپاه پاسداران 
بود.وی با بیان اینکه همه دشمنان ما می  دانند 

که اگر نیت تهاجم و تهدید به این ملت را بگیرند 
گفت:  کرد،  خواهند  دریافت  دندان شکن  پاسخ 
این پیشرفت و توان دفاعی و نظامی کشورمان به 
برکت انقالب اسالمی حاصل شده است.باقری با 
تاکید بر اینکه ایران به قدت برتر منطقه تبدیل 
شده است، افزود: ولی در عین این برتری و قدرت 
کشورمان عادالنه رفتار می کند. اگر تالش جوانان 
و هدایت امثال سردار سلیمانی ها نبود حریم اهل 

بیت مورد تعرض قرار می گرفت.
اینکه توسعه و فراگیری مکتب  بر  تاکید  با  وی 
شیعه در ایران را مدیون مردم آذربایجان هستیم، 

انقالب  سال   ۴۰ به  کوتاه  مروری  با  داد:  ادامه 
اسالمی متوجه خواهیم شد که در چه شرایطی 
قرار داریم.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره 
به اینکه مردم تبریز نقش اساسی در شکل گیری 
به  امروز  گفت:  دارند،  اسالمی  انقالب  حفظ  و 
برکت خون شهدا و رشادت رزمندگان و همچنین 
به  اسالمی  ایران  قوا،  کل  فرمانده  های  هدایت 
امن ترین کشور منطقه تبدیل شده است.باقری 
با تاکید بر اینکه دشمن می داند اگر نیت تهاجم 
به این ملت را داشته باشند پاسخ دندان  شکن 
آمریکا  های  ارتش  افزود:  کنند،  می  دریافت 

ساخته منطقه با حمایت های مالی و تجهیزاتی 
عربستان و صهیونیست ها یکی پس از دیگری 
در برابر جوانان بی ادعا شکست می خورند.وی 
با اشاره به اینکه در کنار جنگ این ملت همیشه 
با فشار اقتصادی و تحریم مواجه بوده و هستند، 
گفت: پیروزی نهایی با ملت ایران است، امروز هم 
با وجود فشارها ملت نشان داده اند بسیار قوی تر 
و پهناورتر از این هستند.رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح سپس با اشاره به شهید حسن باقری اظهار 
داشت: بصیرت اطالعاتی امروز سپاه حاصل جهاد 

و ایثار آن شهید و همراهانش است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

هرگونه تهدیدی با پاسخ 
دنـدان شکن نیروهـای 
مسلـح مواجه می شـود

آگهی 
جناب آقای مهدی بیدلی فرزند غالمرضا همسر شما الهام پارسا پویا فرزند امیر در 

تاریخ 97/11/8 در دفتر طالق 137 فریدونکنار مطلقه مطلق خلع نوبت اول شدند

مفقودی فریدونکنار 
ایران 72  پالک 262م31  با شماره  مدل 86  ایکس  ال  کمپانی سواری سمند  سند 
با شماره موتور 12486066592و شماره شاسی 73211391بنام علی اصغر ریوفی 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 405 مدل 94 با شماره موتور 139B0103580و شماره 
شاسی NAAM31FE1FK720785با شماره پالک 738م23 ایران 82 بنام فاطمه 

السادات کریمی دیوکالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
M15 / 8502546 برگ سبز سواری هاچ بک سایپا تیبا 2 مدل 96 با شماره موتور 
و شماره شاسی NAS821100H1124210با شماره پالک 631م88 ایران 82 بنام 

 بابلسینا هدایت زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
211س76  پالک  شماره  با   90 مدل  مگان  خودروی  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  K4MD812D202236و  موتور  شماره  با   44 ایران 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  فالح  سعید  NAPLM1BOF90013245بنام 

ساقط می باشد 
فریدونکنار 

مفقودی 
برگ سبز پراید نقره ای مدل 85 با شماره پالک 935ص12 ایران 82 با شماره موتور 
مفقود  کالئی  پور  مهدی  ولی  S1412285788569بنام  شاسی  شماره  1425752و 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی تاکسی سمند کار مدل 86 با شماره پالک 745ت18 ایران 62 با شماره 
موتور 12486010022و شماره شاسی 81501857 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
با  ایران 92  با شماره پالک 765ج37  1600Iمدل 81  پیکان   سند کمپانی سواری 
جلیلی  صادق  0081576022سید  شاسی  شماره  11158154653و  موتور  شماره 

مرزبالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو پارس مدل 92  با شماره پالک 214ن35 ایران 
82 با شماره موتور 139B0036760و شماره شاسی naan11fc9DK669822بنام 
محمد مهدی مشهدبان کوچکسرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای امید حاجی تبار مرزناکی  دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت غالمرضا مراغه ای  در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام 
مقدمات قانونی به کالسه 11/1083/97 ثبت و برای مورخه 97/12/11ساعت 9:15 
صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای 
خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشاردرج و به خوانده  ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در 
شعبه 11حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به 
دفتر شعبه 11 مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم بالغ شده 

محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :فاطمه شمسی  ساکن تنکابن که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود 
.  فرشید آزادیخواه       دادخواستی بخواسته      مطالبه  وجه  باستناد   فتوکپی 
مصدق سفته   به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 617/97شعبه  دوم  ثبت 
و وقت دادرسی بروزدوشنبه   مورخ  97/12/13ساعت  8/30 صبح تعیین گردید. 
اینک بدرخواست    خواهان و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    دوم شورای حل اختالف تنکابن  

برگ اجراییه 1/389/97
مشخصات محکوم له  شباهت علمداری  با وکالت محمدرضا بزرگ تبار  به نشانی 
امیرکال خیابان امام ساختمان رادمهر مشخصات محکوم علیه جواد شیراوژن  فرزند احمد 
به نشانی مجهول المکان  به موجب رای شماره  547 در تاریخ97/6/14 شعبه اول شورای 
حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال 
طبق فاکتور به شماره 87 به اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان طرح 

دادخواست 97/5/1و پرداخت مبلغ 97/5/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان
 مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

ابالغ وقت
به  دادخواستی  مرزناکی   تبار  حاجی  امید  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر  دادرسی   
خواسته مطالبه وجه به طرفیت ابوالفضل گل محمدی قوچانی   در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 11/1082/97 ثبت و برای مورخه 
97/12/11ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشاردرج و به خوانده  ابالغ می گردد که در 
وقت رسیدگی در شعبه 11حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم آن به دفتر شعبه 11 مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و 

ضمایم بالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای رضا بحری فرزند داود   درخواستی که به شماره 425/97/ش  1 ،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  مرتضی بحری فرزند داود  بشماره شناسنامه  450 صادره  از   تنکابن 
درتاریخ19/ 53/2 دراقامتگاه دائمی خود -----   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-  عذرا نوری همسر متوفی

2-زیبا نور علی پور کسگر ی محله مادر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه    اول   شورای حل اختالف  بخش نشتا

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای مظاهر کردی  فرزند علی محمد  درخواستی که به شماره 445/97/ش  3 ،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  محمد علی کردی  فرزند مشهد قاسمعلی بشماره شناسنامه  7 
صادره  از   تنکابن درتاریخ25/ 97/5  دراقامتگاه دائمی خود -----   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1- قاسم کردی فرزند متوفی

2-منوچهر کردی فرزند متوفی
3-ایرج کردی فرزند متوفی

4-مظاهر کردی فرزند متوفی
5-مهین کردی فرزند متوفی

6-فاطمه کردی فرزند متوفی
7-کبری شاه مرادن  همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه    سوم   شورای حل اختالف  بخش نشتا

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   98 شناسنامه  دارای  سماکوش  پور  قلی  حضرت  آقای 
کالسه15/1242/97 از این دادگاه دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان داداشقعلی قلی پور سماکوش به شناسنامه 39 در 
آن  الفوت  ورثه حین  و  گفته  زندگی  درود  به  دائمی خود  تاریخ 94/10/2اقامتگاه 

مرحوم عبارتندار  از
1- مسلم قلی پور سماکوش فرزند داداشقعلی به شماره شناسنامه 78 فرزند متوفی 
2-عقیل قلی پور سماکوش فرزند داداشقعلی به شماره شناسنامه 89 فرزند متوفی 
3-تقی قلی پور  سماکوش فرزند داداشقعلی به شماره شناسنامه 97 فرزند متوفی

4- حضرت قلی پور سماکوش فرزند داداشقعلی به شماره شناسنامه 98 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

 5 732/97/ش   شماره  به  که  درخواستی  علی     فرزند  قیاسی  پور  سمیه  خانم 
نموده و  انحصار وراثت  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  حکمی،این شورا 
چنین توضیح داده که شادروان محرم بانو تقیان الموتی فرزند تقی  بشماره شناسنامه  
25 صادره  از تنکابن   درتاریخ17/ 7/ 97  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     تنکابن  

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-  سمیه پور قیاسی دختر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه     پنجم حکمی   شورای حل اختالف تنکابن

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760301060002195 
و رای های اصالحی  139760301060002968و 139760301060004936 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مجید عبدوس فرزند فضل اهلل بشماره شناسنامه 222 صادره از ورامین ششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن  به استثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 207 
متر مربع پالک 2709 فرعی از 8 اصلی واقع در جعفر آباد اخوان ورامین خریداری 
از مالک رسمی آقای ابوالفضل حاجی امینی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 565 ث
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/11/24

محمد رحیم پور راینی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

علوی: ملت ایران در مقابل هیچ دشمنی زانو نخواهد زد

وزیر اطالعات گفت: ملت ایران در چهل ساله گذشته ثابت 
کرده، مقابل هیچ دشمنی زانو نخواهد زد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سید محمود 

علوی با بیان اینکه دشمن با اعمال تحریم ها، امروز هم تالش 
دارد ملت ایران را به زانو در بیاورد افزود: تحلیل تحریم ها در 
افکار عمومی بسیار مهم است و اگر مردم از قصد دشمنان 

برای به زانو در آمدن ملت در مقابل آن ها آگاه شوند تحمل 
مشکالت برای مردم افزایش می یابد.وی  خطاب به صاحبان 
مراقب  گفت:  ها  تریبون  از  کنندگان  استفاده  و  سخن 
گفت:  اطالعات  نکنند.وزیر  بازی  زمین دشمن  در  باشند  
موقعیت  و  بزرگ  آزمونی   ، مسئولیت  اسالمی  فرهنگ  در 
خطیری است و منفعت جناحی و سیاسی، بازی در زمین 
دشمن و با طناب پوسیده او به چاه رفتن شرط عقل نیست.

حجت االسالم والمسلمین علوی خطاب به مدیران گفت: در 
فرهنگ اسالمی همه چیز حاکمیت و حکومت برای مردم و 
خدمت به مردم است و این مدیریت ها و پست ها هم امانت 
مردم است بنگرید چگونه از این امانت استفاده می کنید.وزیر 
اطالعات گفت:در نظام اسالمی حاکم برای همه مردم است 
و تبعیضی در این زمینه روا نیست امنیت ،معیشت ،عدالت 
لوای  زیر  و  نظر  برای همه کسانیست که تحت  ، سالمت 
همراهی  و  همدلی  اینکه  به  اشاره  با  هستند.وی  حکومت 
دستگاه های امنیتی  در همه حوزه ها موجب تامین امنیت 
امنیت  تامین   ، امنیت جانی  افزود:  است  برای مردم شده 
مالی و اقتصادی و امنیت آبرویی آحاد جامعه وظیفه دستگاه 

امنیتی کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه تولید و صادرات سال سختی را پشت سر گذاشته است، گفت: سال 9۸ نیز سال سختی برای اقتصاد ایران 
خواهد بود.

به گزارش زمان به نقل از مهر، مسعود خوانساری در گردهمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی گفت: یکی از افتخارات کشور وجود صنایع غذایی و لبنی است 
که تا حدود زیادی توانسته ظرف ۴۰ سال بعد از انقالب از رشد مناسبی برخوردار باشد و رقابت خود را در بازارهای داخلی و خارجی به شکل موثری پیش برد.وی افزود: 
بسیاری از خانواده ها دهه ۶۰ را به خاطر دارند که برای تامین پنیر مورد نیاز خود مجبور به قرار گرفتن در صف های طوالنی بودند و ماست را هم باید در منازل تو. لید 
می کردند اما اکنون عالوه بر تامین بازارهای داخلی راه محصوالت صنایع غذایی و لبنی کشور به بازارهای آسیایی و اروپایی باز شده و صادرات مناسبی به چشم می خورد.

وی تصریح کرد: علت موفقیت این صنعت به عواملی همچون خالقیت، رقابت، نگاه صادرات گرا و تامین کیفی  نیاز مردم برمی گردد در حالی که در برخی صنایع از جمله 
خودرو به دلیل نبود رقابت در جا زده ایم و عالوه بر اینکه دولت با حمایت های گلخانه ای این صنعت را حمایت کرده اما همچنان روی پای خود نایستاده است.به گفته 
خوانساری، نگاه صادراتی نکته مهمی است که می تواند عالوه بر کسب رضایت مشتریان ایرانی ارزآوری برای کشور داشته و صنایع داخلی را هم رقابت پذیر کند.وی اظهار 
داشت: سه بخش از صنعت کشور هیچ گاه از سفره های مردم خارج نمی شوند که شامل پوشاک، مسکن و صنایع غذایی هستند. به خصوص اینکه صنایع غذایی آخرین 
حلقه از محدودیت های سفره خانوار است و نیاز به آن سبب می شود بتوان همواره بر روی ماندگاری بازارها در صورت حفظ کیفیت فکر کرد.وی خاطرنشان کرد: سال 97 
سال بسیار سختی برای همه صنایع ایران و صادرات کشور بود و پیش بینی می شود سال آتی نیز همین سختی را پیش رو داشته باشیم لذا باید بر روی تکمیل زنجیره های 

تولید کار کرده و صنایع تبدیلی را رونق بخشیم.

۹۸ سال
 سخت 
اقتصاد

 ایران
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آمریکا، متهم ردیف اول جنایت های منطقه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر قرار باشد 
روزی در جامعه جهانی دادگاهی برای محاکمه جنایت های منطقه تشکیل 

شود، متهم ردیف اول آن امریکا است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عالءالدین بروجردی در نطق میان دستور 
دیروز جلسه علنی مجلس گفت: چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
را به رهبر معظم انقالب، ملت و به ویژه خانواده شهدا تبریک عرض می 
کنم.وی افزود: 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی گذشت و برای ارزیابی 
کارنامه 40 ساله آن، نیم نگاهی به قبل از انقالب،  ضروری است و نباید 
فراموش کنیم که پیش از انقالب، 60 هزار مستشار آمریکایی بر همه مقدرات 
کشورما حاکم بودند و ما در حضیض ذلت قرار داشتیم.عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه این انقالب عظیم به ما 
عزت داد، تصریح کرد: ما همگی مدیون این ملت عزیز و امام راحل هستیم 
که انقالب اسالمی با تقدیم ده ها هزار شهید به پیروزی رسید.بروجردی 
متذکر شد: فراموش نکنید امام )ره( بارها فرمودند که من خدمتگزار این ملت 
هستند اما امروز مردم ما در ادارات دولتی و قوه قضائیه مشکالت متعددی 
دارند و کارهای آنان به درازا می کشد و وضعیت اقتصادی ما هم بسیار 
نامطلوب است و این حق ملت نیست که چنین وضعیتی داشته باشند. چرا 
که 40 سال محکم و استوار پشت انقالب، امام راحل و رهبری ایستاده اند و 
بر پیمان خود استوار هستند.وی گفت: ما در زنجیره اقتدار جمهوری اسالمی 
ایران، حلقه های متعدد بسیار قوی را عرضه کرده ایم و توانستیم بر دانش 
هسته ای علیرغم مخالفت های آمریکا مسلط شویم و در فضا موفق شدیم 
که ماهواره بسازیم و به هوا پرتاب کنیم.وی تاکیدکرد: در شرایطی که دوران 
جنگ، توان پرتاب یک موشک برای پاسخ به تعدی دشمن را نداشتیم، امروز 
جزو چند کشور موشک ساز دنیا هستیم.بروجردی با بیان اینکه در مجموعه 
این حلقه های قوی و توانمند، حلقه ضعیفی به نام اقتصاد وجود دارد که 
نیازمند انقالب اقتصادی است، گفت: سیستم بانکی ما مشکالت زیادی دارد 
و مردم به این سیستم اعتماد ندارند.وی خاطر نشان کرد: جراحی قطعاً درد 
دارد اما نیازمند شجاعت است که ما از مسکن های مقطعی فاصله بگیریم 
و در عرصه اقتصاد اقدامات جدی انجام دهیم.این نماینده مجلس با تأکید 
بر ضرورت حل مشکالت ُخرد کشور با همسایگان، اظهار داشت: بخش 
مهمی از ظرفیت اقتصادی و تجاری ما باید با همسایگان باشد. این در حالی 
است که امروز ما گوشت و گندم را از کشورهایی چون ونزوئال، استرالیا و 
برزیل وارد می کنیم در حالی همسایگان دارای ظرفیت باالیی هستند و ما با 
آنان تعامل نمی کنیم.بروجردی با اشاره به اینکه مباره با قاچاق هم یک اصل 
مهم است اما متأسفانه گمرکات ما هم دچار مشکالت جدی هستند، تصریح 
کرد: از مهمترین مولفه های پیروزی انقالب اسالمی، انسجام و اتحاد ملی 
بود و امروز هم برای مقابله با توطئه های متعدد آمریکا نیازمند این اتحاد و 

انسجام هستیم.
وی ادامه داد: آمریکا امروز هم محور شرارت در منطقه و دنیاست و سگ 
هار رها شده اش یعنی رژیم صهیونیستی در منطقه جنایت های متعددی می 
کند و تا کنون خون صدها هزار انسان بی گناه در سوریه، یمن و فلسطین را 
ریخته اند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: 
علت اصلی جنایت های منطقه آمریکاست و اگر روزی قرار شد در جامعه 
جهانی، دادگاهی برای محاکمه این جنایت ها تشکیل شود، متهم ردیف اول 
آمریکاست و ما باید مبارزه با آنان را به جد انجام دهیم.بروجردی گفت: 
سهم آمریکا در مشکالت اقتصادی ما علیرغم تمام تحریم ها، صرفاً 20 تا 
30 درصد است اما بخش مهمی از تحریم های تحمیلی به ملت ما معلول 

عدم مدیریت هوشمندانه در داخل و تحریم های داخلی است.

 احداث پارک فناوری
 کسب و کار های فضاپایه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: نخستین پارک فناوری 
کسب و کار های فضاپایه در هفته فضایی در استان مازندران 

احداث و راه اندازی می شود
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ محمدجواد آذری 
جدید  ماهواره  پرتاب  وضعیت  آخرین  درباره  جهرمی 
دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: تجربه خوبی از طراحی و 
مراحل قرار دادن ماهواره پیام امیر کبیر در مدار به دست آمده 
است و اشکاالتی مربوط به ماهواره بر وجود داشت که در 
این راستا کمیته ای در وزارت دفاع تشکیل شده است تا این 
اشکاالت برطرف شود.وی افزود: ما منتظر هستیم تا وزارت 
دفاع وقت مناسب و زمان مناسب برای در مدار قرار گرفتن 
ماهواره دوستی شریف را که یک ماهواره سنجشی است 
اطالع دهد، این ماهواره می تواند تا دقت 6 متر ارسال کند 
و مدت قرار گیری در مدار زمین حدود 3 ماه خواهد بود.
آذری جهرمی گفت: ماهواره دوستی شریف اثرات بسیار 
مهمی در بخش تحقیقاتی و پژوهشی برای ما دارد.وی 
همچنین به طراحی ماهواره ظفر در دانشگاه علم و صنعت 
اشاره کرد و افزود: ماهواره ظفر در دانشگاه علم و صنعت 
در حال طراحی است و این ماهواره می تواند در مدار 600 
کیلومتری قرار گیرد و تصاویر بسیار خوبی تا دقت 15 متری 

ارسال کند.

پیش بینی رئیس رژیم صهیونیستی
 از حمله ایران به اسرائیل

رئیس رژیم صهیونیستی پیش بینی کرد که ایران در پاسخ به 
حمالت هوایی صهیونیست ها به خاک سوریه، حمالتی را 
از سمت شمال اراضی اشغالی انجام دهد.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، رووین ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی با 
اشاره به حضور نظامی ایران در سوریه گفت، بر این باور 
است که ایران حمالت خود به مواضع اسرائیل را در پاسخ 
به حمالت هوایی صهیونیست ها علیه سوریه، افزایش دهد.
به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، ریولین 
در سخنرانی روز دوشنبه خود در کنفرانس مؤسسه مطالعات 
استراتژیک  آویو گفت که وضعیت  امنیت ملی در تل 
اسرائیل در آینده می تواند در دو کلمه توصیف شود؛ »زوال 
و پیچیدگی« او در این راستا به موضوع حضور کشورمان در 
سوریه به عنوان یک نمونه برای ادعای خود اشاره کرد.وی 
در ادامه ادعای خود درباره حضور ایران در سوریه گفت: 
به نظر می آمد که ایران به دلیل فهم مشترک ما با روسیه 
)در خصوص سوریه( و شکست ها در جبهه شمالی محدود 
شود اما این روند در ماه های اخیر در حال تغییر است.
رئیس رژیم صهیونیستی افزود: من بر این باورم که ایران با 
نیرویی بزرگ تر در جبهه شمالی اسرائیل تالفی خواهد کرد. 
تالش های ایران در عرصه دیپلماتیک بین الملل نیز آشکار 
است. ادامه برنامه موشکی بالستیک آنها و نقشه های تهران 

در روابط ایران با اتحادیه اروپا کشمکش ایجاد کرده است.

خبرخبر

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایران هیچگونه 
تنگنایی برای افزایش برد موشکهای نظامی نداشته 
و صرفا براساس دکترین دفاعی خود، اراده ای برای 

ارتقای برد موشکها ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی شمخانی دیروز 
در همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن 
که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، گفت: 
توسعه برنامه فضایی را برای ارتقای کیفیت زندگی 
مردم و باال بردن توان فناورانه کشور با جدیت دنبال 
خواهیم کرد.وی افزود؛ داشتن توانمندی فضایی و 
ای موجب  ماهواره  از ظرفیت های  برداری  بهره 
منظور  به  مدیریتی  های  قابلیت  در  ایجاد جهش 
از گسترش  و جلوگیری  طبیعی  بالیای  با  مقابله 
بیابان ها، کاهش سطح جنگل ها و مراتع و  سطح 
مواجهه کارشناسی با بحران کاهش بارش برف و 
شد.دریابان  خواهد  اقلیم  شدن  و خشک تر  باران 
زنجیره  داشتن  اختیار  در  بدون  گفت:  شمخانی 
برداشتن در مسیر توسعه همه  بومی گام  فضایی 
جانبه رویایی دست نیافتنی است.شمخانی در بخش 
دیگری از سخنانش با تشریح تاریخچه شکل گیری 
برنامه های فضایی در کشور گفت: در ایران نیز مانند 
سایر کشورهایی که به باشگاه فضایی وارد شده اند 
اولین گام های مطالعاتی، تحقیقاتی و صنعتی در 
این حوزه بدلیل سطح باالی دانش و فناوری آن 
در بخش دفاعی و در دهه 70 آغاز شد.وی شکل 
گیری سازمان صنایع هوا فضا در اواسط دهه هفتاد 
در وزارت دفاع راکه بر اساس تدبیر حکیمانه مقام 
معظم رهبری انجام شد را سرآغاز ایجاد ساختار 
دانش بنیان، منسجم و مبتنی بر برنامه راهبردی در 
حوزه دستیابی به ظرفیت های فضایی عنوان کرد 

و اظهار داشت: دانشمندان جوان و با انگیزه کشور 
با هم افزایی کم سابقه ای که میان ظرفیت های 
مختلف در بخش های دفاعی، دانشگاهی و صنعتی 
ایجاد شد توانستند از مسیرهای میانبر شگفتی های 
بی بدیلی را در ایجاد ظرفیت های فضایی بومی 
خلق کنند.وی با اشاره به تالش های صورت گرفته 
زمینه  در  دوازدهم  تا  هفتم  های  دولت  سوی  از 
توسعه دانش فضایی در کشور خاطر نشان کرد: 
در سال 1380 در جلسه ای با حضور معاونین و 
روسای سازمانهای صنعتی وزارت دفاع گزارشی از 
پیشرفت برنامه های فضایی که کمتر از 3 سال از 
شروع آن می گذشت به رییس جمهور وقت ارائه 

کردیم که تحسین و تعجب وی را بدنبال داشت.
مقایسه  از  ناشی  وی  تعجب  گفت:  شمخانی 
زمان  مدت  در  که  هند  فضایی  برنامه  پیشرفت 
طوالنی و صرف هزینه های گزاف به نتیجه رسید 
با روند برنامه فضایی ایران بود که موفقیت های 
ملی  بودجه  اختصاص  بدون  آن  در  حاصل شده 

و صرفا با استفاده از منابع داخلی ناشی از صرفه 
کوتاه  زمان  مدت  در  و  دفاع  وزارت  در  جویی 
دانش  ملی  امنیت  عالی  شورای  شد.دبیر  حاصل 
انقالب  مولود  را  کشور  فضایی  های  ظرفیت  و 
اسالمی و حاصل شکل گیری روحیه خودباوری 
در دانشمندان جوان ایرانی عنوان و خاطر نشان کرد: 
اولین گام ها در حوزه بهره گیری از دانش هسته ای 
در کشور هرچند محدود و تحت تسلط بیگانگان، 
آغاز  لیکن  شد  برداشته  اسالمی  انقالب  از  پیش 
ایران دستاورد  برنامه های فضایی در  و پیشرفت 
خالص جمهوری اسالمی است.دریابان شمخانی 
کسب رتبه اول در سرعت رشد علمی و رتبه 16 
تولید علم در جهان را حاصل سیاستگذاری درست 
کشور برای پیشرفت علمی و تامین زیرساخت های 
الزم در طی چهل سال گذشته دانست و افزود؛ یکی 
از مزیت های کم نظیر دانشمندان ایرانی، تالش صد 
برابری برای جبران اثرات دشمنی ها و تحریم های 

علمی علیه ملت ایران است.

وی ظرفیت های علمی و عملی کشور در حوزه 
طراحی و ساخت زنجیره فضایی، شامل ماهواره، 
ماهواره بر و ایستگاه های پرتاب ماهواره و دریافت 
فعلیت  به  دستاوردهای  از  بیشتر  بسیار  را  زمینی 
رسیده عنوان کرد و افزود: وجود برخی محدودیت 
پیشرفت  سرعت  کاهش  موجب  اعتباری  های 
فضایی، متناسب با نیازمندی ها و توانمندی های 
کشور گردیده که به طور قطع برای برون رفت از 
وضعیت موجود باید چاره اندیشی عاجل بعمل آید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با مرور واقعیت های 
ایران و دروغ  در  نفت  به کشف  مربوط  تاریخی 
پردازی کمپانی های نفتی غربی درمیان مردم در 
مورد مضرات و خسارت های نفت به عنوان مایعی 
وابسته  های  رسانه  نیز  :امروز  افزود  بدبو  و  سیاه 
به نظام سلطه با بهره برداری از برخی تنگناهای 
اقتصادی موجود در جامعه تالش می کنند هزینه 
و  علمی  های  بخش  در  که  اندکی  بسیار  های 
تحقیقاتی بویژه در حوزه فضایی کشور انجام می 
به  نیز  اقتصادی  توجه  قابل  دستاوردهای  و  شود 
معیشتی  وضعیت  نابسامانی  عامل  را  دارد  همراه 

مردم عنوان کنند.
و  غربی  های  رسانه  فضاسازی  شمخانی  دریابان 
برنامه های  مرتبط کردن  برای  رژیم صهیونیستی 
فضایی جمهوری اسالمی به توسعه توانمندی های 
موشکی را دادن آدرس غلط برای ایجاد انحراف در 
افکار عمومی عنوان کرد و افزود: ایران هیچگونه 
تنگنای علمی و اجرایی برای افزایش برد موشک 
های نظامی نداشته و صرفا بر اساس دکترین دفاعی 
خود درکنار تالش مستمر برای ارتقاء دقت، اراده 

ای برای ارتقاء برد موشکها ندارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد:

ایران براساس دکترین دفاعی، اراده ای برای ارتقای برد موشکها ندارد 

فراخوان مناقصه عمومی
                     )تجدید مناقصه(

شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی در نظر دارد انجام عملیات رپرگذاری رودخانه باراندوزچای و 
سرشاخه های آن در محدوده شهرستانهای ارومیه و اشنویه و رودخانه رزینه رود در بازه شاهین 
دژ تا سد نوروزلو را به روش ارزیابی ساده، براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی بند )ج( ماده )12( قانون 
برگزاری مناقصات، به مناقصه گران واجد شرایط مطابق با بخشنامه های شماره 94/130439 مورخ 1394/6/24 و 95/576756 
مورخ 1395/3/31 سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه 5 و باالتر در رشته آب، واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اضافه مینماید وجود شرایط ذیل الزامی است:
- حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ 9،896،340،273 ریال باشد )ظرفیت تعدادی نیز حداقل یک مورد آزاد باشد(.

- نام مناقصه گران میبایست در سایت ساجار موجود بوده و دارای صالحیت و رتبةکاری معتبر و متناسب باشند.
»اطالعات مناقصه و زمانبندی«

1. موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: عملیات رپرگذاری رودخانه باراندوزچای و سرشاخه های آن در محدوده شهرستانهای ارومیه 
و اشنویه و رودخانه زرینه رود در بازه شاهین دژ تا سد نوروزلو

2. مبلغ برآورد اولیه: حدود 9،896،340،273 ریال
3. مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار: 494،818،000 ریال

4. قیمت اسناد مناقصه: 3،000،000 ریال
5. مدت اجرا: 9 ماه

6. مدت اعتبار پیشنهادات: شش ماه
7. دستگاه مناقصه گزار )کارفرما(: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر تلفن: 044-33440092

8. دستگاه نظارت: متعاقباً اعالم خواهد شد.
9. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1397/11/16

10. زمان بازدید از پروژه: مناقصه گران میتوانند جهت بازدید از پروژه راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/11/21 در محل 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی حضور به هم رسانند.

11. مهلت زمانی و محل ارائه پاکت )الف( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 1397/11/28 
تحویل به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت به نشانی: آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار شهید باهنر، دبیرخانه حراست و امور 

محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
12. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 1397/11/28

13. زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1397/11/28
14. محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

15. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت )الف(: شماره تلفن 
تماس: 04431987347

* توضیح اینکه اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در 
قالب پاکت )الف( ارائه شود و تصویر آن نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد. کلیه محتویات 
پاکت )ب( و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گذار و همچنین پاکت )ج( بایستی در سایت تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری 
شود. توجه شود که عودت اسناد در قالب سی دی و یا به صورت فیزیکی مورد قبول نمی باشد و همچنین چنانچه مناقصه گران، 
اسناد مناقصه را به طریقی غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد، به قیمت 
پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به 

صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
16. چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد، مناقصه تجدید خواهد شد.

17. آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس-02141934 دفتر ثبت نام 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی88969737 و 021-85193768 

آگهی دعوت مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول (  

 شرکت تعاونی مصرف کارگران بیمارستان قدس اراک به شماره ثبت 357
عمومی  مجمع  جلسه  مدیره،  هیئت  تصمیم  بنابر  ؛  احترام  و  سالم  با 
کارگران  مصرف  تعاونی  شرکت    ) اول  )نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی 
بیمارستان قدس اراک  رأس ساعت 10:00 صبح روز  پنج شنبه  مورخ 
اراک  در  واقع  قدس  بیمارستان  جلسات  سالن  محل  در   1397/12/02
– خیابان فلسطین تشکیل می شود . بدینوسیله از عموم سهامداران 
محترم دعوت میشود در جلسه مزبور حضور بهم رسانیده یا نمایندگان 
خود را کتبا معرفی نمایند . ضمنا یادآور می شود برابر قانون هر عضو 
عالوه بر رای خود می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت 
یک عضو را نیز داشته باشد. وکالت دهنده و وکالت گیرنده حداکثر تا 
48 ساعت قبل از تشکیل مجمع بایستی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه 
و فرم وکالت را تکمیل و تحویل دهند. داوطلبین سمت هیئت مدیره و 
بازرسی از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز فرصت دارند فرم داوطلبی 
و  پایان خدمت   – ملی  کارت   – کپی شناسنامه  همراه  به  و  تکمیل  را 

مدرک تحصیلی به دفتر شرکت تعاونی تحویل دهند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول ( :

1.  قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره  و بازرسی مربوط به سال های مالی 
1394 الی 1396 شرکت تعاونی؛

2. طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال های 1394 الی 1396  
شرکت ؛

مالی 1394  نحوه تقسیم سود سال های  اتخاذ تصمیم در خصوص   .3
الی 1396؛

4. طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398 ؛
5. انتخاب هیئت مدیره و بازرس جدید به لحاظ اتمام مدت ماموریت ؛

هیئت مدیره شرکت تعاونی 

 آگهی تغییرات
ثبت  به شماره  بانیان مهر غرب شرکت سهامی خاص   شرکت 
14190 و شناسه ملی 10660138420 به استناد صورتجلسه هیئت 
-خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/08/23 مورخ  مدیره 
محبوبه نوروزی به شماره ملی 3256326196 به سمت مدیر عامل ، 
خانم طیبه توکلی به شماره ملی1819321835 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و خانم مهنازنوروزی به شماره ملی3255952654 به 
سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. -کلیه 
اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته ،چک ،برات و اسناد تعهد آوربا 
امضای مدیر عامل خانم محبوبه نوروزی همراه با مهر شرکت و 
همچنین کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل 
خانم محبوبه نوروزی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )335302(

ابالغ
 تعیین معرفی داور به آقای ثابت پور خدیور فرزند مراد خون 

خواهان خانم فرشته حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ثابت پور خدیور 
فرزند مراد خون به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986610201366 شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد 
تعیین که حسب دستور  نظارت 1397/12/21  ثبت و وقت   ) )دوم حقوقی سابق 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود داور واجد الشرایط خود را در دادگاه حاضر نماید. 

 شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد 
)دوم حقوقی سابق ( – صغری امیری . 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 5/552/97شعبه پنجمشورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای فردین رستمی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
دائمی خود فوت  اقامتگاه  تاریخ94/7/27  در  داشته شادروان جهاندار رستمی در 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.فردین رستمیزایچه: 1372  کدملی: 4950105159 پسرمتوفی

2.فرناز رستمی زایچه: 1377کدملی: 49550169637 دخترمتوفی
3.آذین رستمی   زایچه: 1381 کدملی: 4950205031 دخترمتوفی

4.نهیه احمدی  زایچه: 117-1350 کدملی: 5959638101 همسرمتوفی
5.عینا خانم روئین تن  زایچه: 228-1 کد ملی: 4959761237 مادر متوفی

تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 9400506

بدینوسیله به 1- خانم نسرین شاکرمی فرزند عباس به شماره ملی 4500104119 
ملی 4500071113   به شماره  علی  فرزند  فرد  عباس شاکرمی  آقای  )بدهکار( 2- 
ابالغ می شود که موسسه اعتباری نور ایالم )کارسازان سابق( به استناد قرارداد بانکی  
شماره 199769مورخ 1393/07/20 جهت وصول مبلغ 58/500/000 ریال )پنجاه و 
هشت میلیون و پانصد هزار ریال( تا تاریخ 1394/11/07 به انضمام خسارت تاخیر 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9400506 در این اداره تشکیل شده  و طبق 
گزارش مورخ 1395/02/09 مامور ابالغ اداره پست، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   374 شماره  شناسنامه  دارای  مختاری  خدیجه  خانم 
972163/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان الیاس فضل الهی قمشی بشناسنامه 200 در تاریخ 97/8/24  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   ناصر  فضل الهی 
قمشی فرزند  الیاس   –ش ش 3488 خوی –پسر متوفی/2-  میکائیل  فضل الهی 
قمشی فرزند  الیاس   -ش  ش     1022 خوی-پسر متوفی/3-  سمیه فضل الهی 
قمشی فرزند الیاس  -ش  ش 2790155021    –خوی-دختر متوفی/4-  زهرا فضل 
الهی قمشی فرزند الیاس - ش ش  624    -خوی-دختر متوفی/5-  فاطمه فضل 
الهی قمشی فرزند الیاس -  ش ش  1013 خوی- دختر متوفی/6-  خدیجه مختاری  
فرزند علی    -ش ش 374     خوی –همسرمتوفی/7- صغری خانم اسحقی  اینانلو  
فرزند مشهدی اسد    -ش ش 338 مرند -مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  میر اسماعیل سید سعیدی دارای شناسنامه شماره 5091 بشرح دادخواست 
به کالسه  972219/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان میرمحمد سید سعیدی بشناسنامه  2790807116 در 
تاریخ97/10/13  اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/1-  میر اسماعیل سید سعیدی فرزند میرسعید –ش ش 5091   خوی –پسر 
متوفی/2-  مریم فرهادی فرزند  صفدر   -ش  ش     5550    خوی-مادر متوفی/3-  
پردیس روزی طلب فرزند بهمن  -ش  ش  2790962571    –خوی-همسر متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کارتهای بانکی 
هوشمند جایگزین کارتهای بانکی مغناطیسی کنونی خواهد 

شد، گفت: »برداشت مستقیم« در نظام بانکی عملیاتی شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی با ارسال پیام 
گفت:  الکترونیکی  بانکداری  همایش  هشتمین  به  تصویری 
سامانه های پرداخت و تسویه، از ابزارهای مهم سیستم بانکی و 
پولی کشور است که این سامانه ها می توانند در دو بعد به بانک 
مرکزی کمک کنند؛ به نحوی که یکی از این بعدها، نظارتی 
است؛ کما اینکه در طول بحران ارزی که در اواسط سال پیش 
آمد و کشور ما تحت تاثیر تحریم های ناعادالنه و غیر انسانی 
دولت امریکا قرار گرفت، حمالت سفته بازانه در بازار ارز شدت 

گرفت و ما با کنترل بر تراکنش های بانکی، آن را به کمک 
ابزارهای دیگر در بازار ارز تخفیف داده و آرامش بر بازار حاکم 
شود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: بعد دیگر مربوط به کسب 
و کارها است؛ به این معنا که بیش از ۲۰۰ میلیون تقاضا به 
این سامانه ها وارد می شود که به شدت می تواند افزایش یابد؛ 
این مربوط به کسب و کارهای نوپا در جامعه است، این در 
حالی است که »برداشت مستقیم« است که اکنون در اغلب 
بانکهای کشور عملیاتی شده و به عنوان یک ابزار و بستر مهم 
برای توسعه کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها به کار گرفته 
می شود.وی تصریح کرد: با راه اندازی این سیستم و استفاده 
آن از سوی کاربران و افرادی که به دنبال توسعه بیزینس های 

خود در جامعه هستند، دغدغه فعاالن از نظر جمع آوری وجوه 
از بین خواهد رفت؛ این در حالی است که این دغدغه مهمی 
است که بتوانند وجوه حاصل از کسب و کار از سوی فعاالن 
اقتصادی جمع آوری شود.همتی همچنین در مورد ارزرمزها نیز 
به انتشار سیاست نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی خبر داد و 
گفت: منتظر دریافت نظرات فعاالن این حوزه هستیم تا بتوانیم 
به جمع بندی کامل رسیده و کار را نهایی کنیم.همتی گفت: 
سومین اتفاق مهم در صحنه بانکداری الکترونیک، مهاجرت از 
کارتهای بانکی به صورت مغناطیسی به کارت بانکهای هوشمند 
هستند که این تحول مهمی است و به نظر می رسد انتقال از 
این نوع کارتها به کارتهای هوشمند، به زودی رخ دهد؛ همچنین 
ایجاد پلت فرم برای بالکچین ها نیز در دستور کار است که بر 
این اساس، پلت فرم الزم طراحی شده که این امکان را به ما 
می دهد که از این بستر، برای توسعه و ثبت فعالیت های خود 

استفاده کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

کوچ استفاده از کارتهای بانکی مغناطیسی به کارتهای هوشمند
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شهردار مالرد خبرداد:

تالش موثر در رفع کمبود فضای 
درمانی شهر مالرد

اسالمی  شورای  موثر  تالش  از  مالرد  شهردار 
و شهرداری مالرد در جهت رفع کمبود فضای 

درمانی شهر در آینده ای نزدیک خبر داد.
علی  مهندس  ضمیری:  مهرداد  زمان  خبرنگار 
سلگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار زمان با 
اشاره به نیاز شهروندان شهر مالرد به بیمارستانی 
مجهز و کمبود درمانگاه ها و مراکز بهداشتی 
نسبت به جمعیت این شهر اظهار داشت: این 
مساله از دغدغه های اصلی مدیریت شهری و 
شورای اسالمی شهر مالرد است که خوشبختانه 
با پیگیری های مجموعه شورا و شهرداری شهر 
به  شهرستان  درمان  و  بهداشت  اداره  و  مالرد 

زودی مرتفع خواهد شد.
این مسوول ضمن اعالم آمادگی برای اختصاص 
فضا در راستای ارتقاء سالمت شهروندان تشریح 
و  بهداشت  وزارت  تاکیدات  به  توجه  با  کرد: 
درمان، پس از اختصاص 4 هکتار زمین جهت 
احداث بیمارستان در مالرد اکنون شاهد پیشرفت 
فیزیکی 60 درصدی این پروژه هستیم و همچنین 
5 هزار متر زمین پس از اخذ مصوبه شورا جهت 
احداث مرکز تصویربرداری اختصاص خواهد 

یافت.
مهندس سلگی ضمن اشاره به اختصاص چندین 
قطعه زمین دیگر با کاربری درمانی اذعان داشت:  
6 هزار متر زمین نیز جهت احداث کلینیکی ویژه 
در خیابان مطهری غربی شهر مالرد پس از اخذ 

مجوزهای الزم اختصاص داده خواهد شد.
شهردار مالرد افزود: در مجتمع اداری-تجاری 
بررسی های الزم یک  انجام  از  پاسارگاد پس 
کلینیک ویژه یا بیمارستانی کوچک پیشبینی می 
شود که مسلما این موارد موجب بهبود کیفیت 
ارائه خدمات درمانی در شهر مالرد که بیش از 

300 هزار نفر جمعیت دارد خواهد شد.

خبر

سارقان خودرو در البرز دستگیر شدند

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛  رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری اعضای باند 
سارقان خودرو دراین استان خبرداد.

سرهنگ محمد نادربیگی روز گذشته در نشستی با خبرنگاران گفت: شاکی با 
مراجعه به پلیس آگاهی استان البرز خبر از سرقت خودرو خود توسط افرادی 

خبرداد، همین موضوع باعث شد تا پلیس البرز وارد عمل شود.
سرهنگ نادر بیگی افزود: بدنبال این شکایت فردی دیگر نیز به این مرکز 

مراجعه کرد که وی نیز با همین روش اموالش به سرقت رفته بود.
رئیس پلیس آگاهی البرز اظهار داشت: سارقان این باند 8 نفر بودند که یک زن 

نیز در میان آنان بوده است.
این مسئول اضافه کرد: در اعترافات این افراد مشخص شد زن مورد نظر با 
اغفال رانندگان خودروهای مدل باال به بهانه سوار شدن پس از طی مسافتی 
با همدستی همکارانش راننده را تهدید و خودرو وی را به سرقت می بردند.

وی در تکمیل اظهاراتش گفت: تا این لحظه سارقین به چهار فقره سرقت 
اعتراف کرده اند که 2 فقره آن مربوط در این  استان رخ داده است.

رئیس پلیس آگاهی در پایان تاکید کرد: با دستورقضایی چهره این متهمان 
بدون پوشش چاپ شود تا افرادی که به این شیوه مورد سرقت قرارگرفته اند 

به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه کنند.

بهره برداری از تصفیه خانه رباط کریم تا پایان۹۸

لیال نوری- خبرنگار زمان : محمد رضا بختیاری مدیرکل آبفای استان تهران 
در حاشیه بازدید از پروژه های فاضالب شهرستان رباط کریم اظهار داشت: 

تصفیه خانه فاضالب رباط کریم تا پایان سال 98 به بهره برداری می رسد.
وی بااشاره به اجرای بالغ بر 300میلیارد تومان پروژه در رباط کریم افزود: 50 

درصد شبکه جمع اوری فاضالب شهر رباط کریم اجرا شده است.
اینکه احداث پروژه تصفیه خانه فاضالب  با توجه به  ادامه داد:  بختیاری 
اسالمشهر در شهرستان رباط کریم از 3 ماه پیش آغاز شده اما با همت جهادی 
عوامل اجرایی طرح این پروژه تاکنون رشد فیزیکی خوبی داشته و تالش 
می کنیم با تامین اعتبارات الزم به دولت این تصفیه خانه را تا پایان سال 98 

تکمیل و آماده بهره برداری کنیم.
وی تأکید کرد: با در نظر گرفتن اینکه شبکه جمع آوری فاضالب شهر رباط 
کریم هم تاکنون بالغ بر 50 درصد پیشرفت داشته امیدواریم با همکاری و 
مشارکت همه جانبه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان منطقه و مردم 

همزمان با افتتاح تصفیه خانه این شبکه هم تکمیل و مورد استفاده قرار گیرد.
فاضالب  انشعاب  خرید  نحوه  به  اشاره  با  تهران  استان  آبفای  مدیرعامل 
مشترکین استان تهران تصریح کرد: با مصوبه شورای اقتصاد یک سوم هزینه 
تمام شده شبکه انشعاب توسط مردم خریداری و تامین می شود و دو سوم بقیه 

هزینه ها را دولت و شرکت آب فاضالب از منابع داخلی خود تأمین می  کند.

خبر

فرماندار  طاهری  مهندس  از  تهران  استاندار 
شهرستان شهریار در همایش رسانه، چهل سالگی 
انقالب و خدمات دولت تدبیر و امید تقدیر نمود. 
روابط  از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش   به 
همایش  ؛  شهریار  شهرستان  فرمانداری  عمومی 
یک روزه »رسانه، چهل سالگی انقالب و خدمات 
دولت تدبیر و امید« با حضور دکتر بندپی استاندار 
تهران، وکیلی عضو فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
تهران، حجت االسالم والمسلمین مهاجری مدیر 
مسئول روزنامه جمهوری اسالمی، حجت االسالم 
و المسلمین دعایی مدیر مسئول روزنامه اطالعات، 
جمعی از مدیران کل استانداری و روسای ادارات، 
مسئوالن  تهران،  استان  شهرستانهای  فرمانداران 
روزنامه ها و اهالی رسانه و مطبوعات استان تهران 

در شهرستان اسالمشهر برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ دکتر بندپی استاندار تهران در 
این همایش با اشاره به اهمیت فعالیت رسانه ها 

در راستای آگاهی بخشی جامعه و انتقال مشکالت 
موجود به مسئولین بیان داشت: رسانه ها همواره 
در تنگناها و چالش ها نقشی اساسی داشته اند و 
محور اصلی را عهده دارد بوده اند و در امر آگاه 

سازی و اطالع رسانی به مردم نقش کلیدی را ایفا 
کرده اند و مسئولین را در مسیر انجام وظایف خود 
کمک نموده و پیگیر رفع مشکالت نواقص و حل 

آسیبها و بوده اند.

استاندار تهران با خاطرنشان کردن ایام نکوداشت 
و  اسالمی  شکوهمند  انقالب  سالگرد  چهلمین 
وظیفه خبرنگاران و اهالی رسانه در این ایام اظهار 
داشت: دشمنان با تمام قوا برنامه ریزی و توطئه 
میکنند و میخواهند اقتدار و عزت ملت ما را با 
مداوم  پمپاژ  و  سابقه  بی  های  تحریم  حربه  دو 
باید  ببرد که همگی  ناامیدی، زیر سوال  یاس و 
با محوریت قرار دادن سه اصل استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی که با حفظ وحدت و هوشیاری 
همراه میشود، نقشه های شوم آنها را خنثی کرده 
در  را  ها  فعالیت همه سالیق و جریان  زمینه  و 

چهارچوب میثاق ملی قانون اساسی فراهم کنیم.
گفتنی است؛ در این همایش دکتر بندپی استاندار 
شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس  از  تهران 
جهت  به  منتخب  فرماندار  عنوان  به  شهریار 
حمایت از رسانه ها و کمک به افزایش کیفیت 
برگزاری نخستین نمایشگاه مطبوعات استان تهران 

تقدیر کرد.

در همایش رسانه، چهل سالگی انقالب و خدمات دولت تدبیر و امید انجام شد؛

تقدیر استاندار تهران از فرماندار شهرستان شهریار

 آگهی تغییرات
ملی  شناسه  و  ثبت 14190  به شماره  مهر غرب شرکت سهامی خاص  بانیان  شرکت 
مورخ 1397/08/22  العاده  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   10660138420
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمانشاه به آدرس : استان 
کرمانشاه ، شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، شهر کرمانشاه، مدرس ، کوچه شهید سید 
محمود کنجوری ، خیابان مدرس ، پالک 0 ، مجتمع تجاری و اداری البرز ، طبقه2واحد 
فوق اصالح  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  2کدپستی 6713753279 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه.
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )300372(

 آگهی تغییرات
شرکت پی ساز آرمه کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10660145362 ملی  شناسه  و   14852
مدیره مورخ 1397/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - کلیه سرمایه 
تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )352129(

 آگهی تغییرات
 شرکت بانیان مهر غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
14190 و شناسه ملی 10660138420 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/21 تصمیمات 
انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
گردیدند: خانم محبوبه نوروزی به شماره ملی 3256326196، 
طیبه  خانم  و  ملی3255952654  شماره  به  مهنازنوروزی  خانم 
توکلی به شماره ملی1819321835 به عنوان اعضاء اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . - خانم الهه عباسی 
جبار آبادی به شماره ملی 3257455100 به سمت بازرس اصلی 
و خانم فاطمه قبادی توت شامی به شماره ملی3258545111به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه 

)335307(

آگهی تجدید فراخوان
ا   ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای     

شماره فراخوان)200971333000012(

اداره کل راه آهن آذربایجان در نظر دارد بنابرآئین نامه اجرائی بند 
ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه 

نشانی  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  مناقصه  دعوت  واجد شرایط جهت  گران 
www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام نماید. مناقصه گران موظفند برای شرکت در مناقصه نسبت به 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه ی مراحل 

برگزاری مناقصه از فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می گردد.
1-شرح مختصر موضوع فراخوان تجدیدارزیابی کیفی : مناقصه امور اپراتوری و تعمیر و نگهداری ادارات 
تامین انرژی و شبکه باال سری و سازی در مسیر خط برقی تبریز-جلفا و تبریز-دانشگاه تربیت معلم اداره 

کل راه آهن آذربایجان )شماره مناقصه 39/96/7(
2-محل تامین اعتبار: اعتبارات جاری

3-مدت و محل اجرا: مدت اجرا یک سال بوده ومحل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد.
4-شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای گواهینامه تعیین صالحیت فعالیت معتبر در رشته تعمیر 
و نگهداری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در رشته نیرو با حداقل پایه پنج )5( و نیز گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، 

کارورفاه اجتماعی باشند.
5-مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 97/11/15
شایان ذکر است دریافت اسناد صرفا میبایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( صورت 

پذیرد.
مورخ 97/11/30  روز سه شنبه  10 صبح  تا ساعت  تکمیل شده: حداکثر  اسناد  تحویل  و محل  6-مهلت 
 – آذربایجان  آهن  راه  پلیس  ساختمان  سجاد-پشت  مسجد  –جنب  آهن  راه  میدان   – تبریز  بنشانی: 

ساختمان حوزه معاونت اداری و مالی –طبقه اول واحد دبیرخانه-تلفن: 344922217
7-هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

باشند جهت  نموده  راکسب  امتیاز الزم  که حداقل  واجد شرایط  گران  مناقصه  از  کیفی،  ارزیابی  از  پس 
دریافت اسناد مناقصه از طریق )سامانه ستاد( دعوت بعمل خواهد آمد.

شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر:)04134492464-04134492394( واحد امور قراردادها 
شماره شناسه چاپ 362474

آگهی مفقودی
نظری    حسین  بنام  سبز  برگ  عبدالحمید    بنام حسن  خودرو(  کمپانی)سند  برگ 
خودرو پراید  مدل1388 شماره شهربانی  38ایران256ج 86 شماره موتور|2908692 
شماره شاسی S1422288072858 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

 لرستان- نورآباد 

آگهی مفقودی
ایران45- پالک  4269478وشماره  شماره  به  کشنده  کامیون  هوشمند  کارت 

526ع16مفقود گردیده است وازدرجه اعتبارساقط می باشد. 

آگهی حصروراثت
بندرعباس  از  بشناسنامه18261صادره  پدردرویش  نژادنام  وسیعی  قاسم  آقای 
مادرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
مرحوم کلثوم جابری بشناسنامه71صادره بشاگرد درتاریخ 97/8/6درخرمشهراقامتگاه 
الذکر2-  فوق  مشخصات  با  متقاضی   -1 عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
محمد  57خرمشهر4-  بشناسنامه  اسماعیل  بشناسنامه6524بندرعباس3-  ابراهیم 
بشناسنامه  بشناسنامه285بهبهان6-سهراب  عبدالرضا  15خرمشهر5-  بشناسنامه 
225خرمشهر8-مهنازبشناسنامه  بشناسنامه  متوفی(7-فاطمه  5882خرمشهر)پسران 
222خرمشهر9-زینب بشناسنامه1671بندرعباس)دختران متوفی(والغیر. اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:9/1172
سید محمد محمدی -رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند  رسمی

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون
  و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
قانون   موضوع   هیات    1397/9/6  -139760318603003559 شماره  رای  برابر  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
خانم ناهید معمارتدبیری فرزند بابا به شماره  شناسنامه 537  صادره  از اردبیل  در 
قریه  خناچاه  در ششدانگ  یکباب خانه  و محوطه  به مساحت  255/5 متر مربع  
پالک فرعی  496 از اصلی  94  مفروز  مجزی  از پالک 26 از اصلی  94  واقع 
در بخش  چهار رشت خریداری  از مالک  رسمی  آقای  رمضانعلی  امینی محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  
اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از 
تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  
است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  

سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:5828– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/25

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  رای شماره 1397603180180002597-97/7/10هیات موضوع  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
کامله کریمی  متقاضی خانم  معارض  بال  مالکانه  ثبت ملک سنگر تصرفات  حوزه 
مریدانی  فرزند علی بشناسنامه 128 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت 199/81 متر مربع باکاربری مسکونی مجزی شده از پالک 179 
فرعی از سنگ 24 اصلی واقع در قریه قاضیان بخش 12 گیالن که برای آن شماره 
پالک 445 فرعی درنظر گرفته شده خریداری از مالکیت رسمی آقای سیدحسن راد 
منظور اطالع  به  لذا  از سند شماره 65981-49/9/2 محرز گردیده است.  قاضیانی 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین 
آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم 
اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 5768- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 11/10/ 97  تارخ انتشار نوبت دوم : 97/11/25

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318020002374 -97/8/27 هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  
محمد جواد حقیقی فرزند کاظم بشماره  شناسنامه  2081 صادره  از تهران و کد ملی 
0039951111 بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  681/22 
متر مربع  پالک 824  فرعی از 315  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از 229 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در قریه میانده بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی وراث 
مرحوم سید ضیاالدین روحانی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین 
آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  
مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  

مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1073- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/24

آگهی حصروراثت
آقای اسمعیل عارفی نام پدرحسن بشناسنامه339صادره ازمسجدسلیمان درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم محمد 
عارفی بشناسنامه141صادره اهواز درتاریخ1397/9/24دراهواز اقامتگاه دائمی فوت 
داودی  الذکر)پدرمتوفی(2-آسیه  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه 
شهناز  بی  متوفی(3-بی  بشناسنامه3804متولد1363/11/14)همسر  مجید  فرزند 
محمدیان فرزند عبدالغنی بشناسنامه2195متولد1327/10/5 اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه34شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز-سید احمد موسوی

 وقوع 3 درصد قتل های کل کشور 
طی 9 ماهه گذشته در گلستان

سلیمانی- گلستان: سردار علی اکبر جاویدان طی 
نشست خبری با اصحاب رسانه پس ازتبریک دهه 
مبارک  فجر اظهار کرد: قبل از انقالب کشور ما  
صرفا مصرف کننده بود و مستشار های آمریکایی در 

نیروهای مسلح ایران حضورپررنگی داشتند.
وی اضافه کرد: ملت ایران با دست خالی هشت 
سال جنگید و در بستر جنگ تحمیلی توانمندی 
های زیادی را کسب کرد. سردار جاویدان ضمن 
بیان اینکه در قبل از انقالب به ندرت پلیس زن 
وجود داشت اما در حال حاضر, دانشکده پلیس زن 

داریم و همچنین دانشگاه علوم انتظامی بسیار موفق 
عمل کرده است و این موارد از دستاورد های انقالب 

اسالمی است.
اینکه  بیان  ضمن  گلستان  استان  انتظامی  فرمانده 
گلستان در بحث سرقت طی 9 ماهه گذشته رتبه 
17 کشور را دارد و 1,4 سرقت های کل کشور در 
استان گلستان رخ میدهد, تصریح کرد: 70 درصد 
این سرقت ها خرد و 30 درصد آنها جزو سرقت 
های بزرگ می باشد. وی به آمار سرقت های به 
عنف نیز اشاره کرد و عنوان کرد: 0,6 درصد از کل 
آمار سرقت های به عنف کشور در گلستان اتفاق 
می افتد. سردارعلی اکبر جاویدان همچنین اذعان 
داشت: طی 9 ماه گذشته 46 فقره قتل در استان 
رخ داده که طبق این آمار سه درصد از قتل های 
کشور در گلستان رخ می دهد. وی ضمن بیان اینکه 
گلستان در حوزه کشفیات مواد مخدر در رتبه دهم 
و در حوزه درصد کشف با افزایش 141 درصدی 
در رتبه نخست قرار دارد.  فرمانده انتظامی گلستان 
گفت: طی 10 ماه گذشته 13 تُن و 833 کیلوگرم 
مواد مخدر در سطح استان کشف داشته ایم که این 
آمار نسبت به مدت مشابه در سال قبل 141 درصد 

رشد داشته است.

مديرکل گمرکات مازندران:

گمرك برای حفاظت از منافع جامعه است

مازندران  گمرکات  مدیرکل  نظري:   - نوشهر 
روز  مناسبت  به  که  خبرنگاران  با  نشست  در 
نزدیک  به  اشاره  با  شد،  برگزار  گمرک  جهاني 
شدن به چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي 
اظهارکرد:طي دهه هاي اخیر تحوالت بسیار خوبي 
در گمرکات کشور و به خصوص مازندران ایجاد 

شد. 
 علي یوسفي منش با بیان اینکه در دو دهه اخیر 
سازمان گمرک در زمینه های مختلف به سمت 
جهانی شدن سوق پیدا کرده است، افزود: گمرک 
براي حفاظت از منافع جامعه به وجود آمده است 
و در قبال اعمال غیرقانونی اقدامات موثری انجام 
می دهد.  مدیرکل گمرکات مازندران با اشاره به 
نقش مهم گمرک در اقتصاد گفت: مرزها هرچند 
جداکننده است اما گمرکات پیوند دهنده ملت ها 
است و از نظر بین المللی یک نهاد حاکمیتی و 

حیاتی محسوب مي شود. 
 یوسفي منش تصریح کرد: با توجه به نامگذاری 
هرسال توسط مقام معظم رهبری، گمرک نیز از 
میالدی  سال  ابتدای  در  جهانی  سازمان  طریق 
شعاری را مدنظر قرار می دهد و شعار سال 2019 

و  مسافرت  تجارت،  برای  هوشمند  مرزهای   «
حمل و نقل بدون وقفه« است. 

وي راه اندازي سامانه جامع گمرکی را در سال 
کشور  گمرک  موثر  بسیار  اقدامات  از  گذشته 
دانست و یادآور شد: بنا به گفته مقام معظم رهبري 
این اقدام یک قدم مثبت بوده که موجب رشد و 
شکوفایی اقتصاد کشور می شود و از مزایای آن 
حذف کاغذ از امور اداری بوده و همه رویه ها به 

صورت سیستمی در حال انجام است. 
این مسئول ارتقای گمرکات استان مازندران را از 
اداره کل به حوزه نظارت گمرکات مازندران از 
دیگر اقدامات مثبت در سال 97 برشمرد و گفت: 
در 12 دی ماه اداره کل گمرکات به حوزه نظارت 
با مرکزیت نوشهر ارتقاء یافت و باید گفت در کل 
کشور در مجموع 12 حوزه نظارتی گمرک وجود 
دارد که یکی از آنها گمرکات استان مازندران است. 
نظر  از  آمل  گمرک  اینکه  بیان  با  منش  یوسفي 
صادرات و حجم دالری فعال ترین گمرک استان 
است، خاطرنشان کرد: این فعالیت به واسطه وجود 
چندین شهرک صنعتی و شرکت کاله به عنوان 

بزرگترین شرکت تولیدی صادراتی است. 
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وام ۳0 میلیونی ازدواج به چه کسانی تعلق می گیرد؟

 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افزایش وام ازدواج به 30 میلیون 
تومان به ازای هریک از زوجین خبر داد. محمدمهدی تندگویان با بیان اینکه 
پیشنهاد افزایش وام ازدواج پیش از این از سوی وزارت ورزش به مجلس ارائه 
شده بود، ایسنا گفت: تنها بحثی که در مورد این افزایش وجود داشت مربوط 
به محل تأمین این بودجه بود و مجلس باید تصمیم می گرفت کدام ردیف را به 
این موضوع اختصاص دهد.وی با بیان اینکه امسال در مورد نحوه پرداخت وام و 
تشویق جوانان به ازدواج پیشنهادات متفاوتی در مجلس مطرح شده بود، افزود: 
در نهایت افزایش مبلغ وام ازدواج به 30 میلیون تومان برای هر یک از زوجین 
در کمیسیون تلفیق مجلس رأی آورد. همچنین مدت زمان بازپرداخت این وام 
5 سال تعیین شده است. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: 
اگرچه افزایش مبلغ وام ازدواج از 15 به 30 میلیون تومان برای هریک از زوجین 
قابل توجه است، اما در برخی مناطق از جمله پایتخت این مبلغ همچنان برای 
تشکیل یک زندگی کفاف نمی دهد، با این وجود در شهرستان ها این مبلغ قابل 
قبول تر است. تندگویان در ادامه توضیح داد: افزایش این مبلغ در کمیسیون تلفیق 
مجلس به تصویب رسیده است و در نهایت کل الیحه بودجه در صحن علنی 
مجلس مورد رأی گیری قرار گرفته و برای اجرا به دولت ابالغ می شود. بنابراین 
برای ابالغ این دستورالعمل باید منتظر تصویب نهایی الیحه بودجه سال آینده 
بود. وی درباره مشموالن دریافت وام 30 میلیونی ازدواج نیز توضیح داد: افرادی 
که تا پایان سال درخواست وام ازدواج خود را تکمیل کرده و ضمن معرفی به 
شعبه بانک، در انتظار دریافت این وام هستند، مشمول وام ازدواج 15 میلیون 
تومانی می شوند. همچنین ممکن است افرادی که تشکیل پرونده خود را موکول 
به سال آینده می کنند، این وام را به دلیل تأخیر در تأمین بودجه، با فاصله چند 
ماهه و در اوایل سال 98 دریافت کنند و این دسته از افراد مشمول دریافت وام 

30 میلیونی می شوند.

اخذ عوارض از زوج و فرد غیر قانونی است 

 معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد چرایی اخذ عوارض از 
محدوده زوج و فرد توضیحاتی را ارائه کرد.

محسن پورسید آقایی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران 
در مورد سرانجام اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد که اعضای شورا دریافت 
آن را غیرقانونی می دانند، اظهار کرد: اگر خودرویی در روز موافق پالک اش وارد 
محدوده زوج و فرد شود، می تواند بدون جریمه تردد کند و می تواند در صورت 
داشتن شرایط الزم وارد طرح ترافیک هم شود، اما با خودروهایی که در روز 
مخالف وارد محدوده زوج و فرد می شوند، چه کنیم؟ آیا این خالف است؟ 
اگر کسی می خواهد به صورت قانونی وارد محدوده شود چه کند؟ در گذشته 
شهروند قانون مداری که برخالف روز موافق پالک اش می خواست وارد محدوده 
زوج و فرد و طرح ترافیک شود می بایست طرح ترافیک می خرید و فقط در روز 
موافق وارد می شد. محمد علیخانی در مورد اخذ عوارض از محدوده طرح زوج 
و فرد، گفت : شهرداری باید پول هایی را که به ناحق گرفته است به آنان برگردانند. 
وی با اشاره به اینکه در صورت باز نگرداندن پول شهروندان، آنها می توانند به 
مراجع قانونی شکایت کنند  گفت : شنیده ام که شهرداری از این محل حدود 
هشت میلیارد تومان درآمد اخذ کرده است، اما این پول ها باید به مردم پس داده 
شود. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر توضیح داد: عوارض 
در نظر گرفته شده برای محدوده طرح ترافیک است و یک تبصره از مصوبه را 

عده ای مبهم می دانند.

خبر

در هر 5 دقیقه یک نفر در کشور 
دچار سکته مغزی می شود

رئیس انجمن سکته مغزی ایران با اشاره به اینکه 
در کشور دچار سکته  نفر  دقیقه یک  هر 5  در 
مغزی می شود، گفت: درمان دارویی و مکانیکال 
دو روش جدید و موفقیت آمیز سکته مغزی در 

کشور است.
دکتر  بابک زمانی در آستانه برگزاری  یازدهمین 
سکته  داشت:  اظهار  ایران،  مغزی  سکته  کنگره 
روش های  و  است  درمان  قابل  امروزه  مغزی 
مختلفی در این زمینه در جهان استفاده می شود 
البته اقدام به موقع و تشخیص به هنگام در نجات 
جان بیمار و کاهش عوارض ناشی از سکته مغزی 

بسیار حائز اهمیت است.
ترومبولیز  یا  دارو  طریق  از  درمان  افزود:  وی 
یا  مکانیکال  روش  و  )آرتی پی(  وریدی 
روش های  جمله  دو  از  ترومبوکتومیمکانیکال 
درمان امروزه سکته مغزی بوده که خوشبختانه در 

کشور ما این امکان محقق شده است. 
رئیس انجمن سکته مغزی ایران گفت: در حال 
با  مغزی  سکته  درمان  مکانیکال  روش  حاضر 
برخی از چالش ها مواجه شده و به دلیل افزایش 
بیمارستان ها  برای  دستگاه  این  تهیه  ارز  قیمت 
مشکل است. از طرفی این دستگاه ها بسیار پیشرفته 
بوده و به دلیل تحریم های دشمنان واردات آنها به 
سختی انجام می گیرد. زمانی گفت: در حال حاضر 
60 بیمارستان در کشور مجهز به روش آر تی پی 
بوده و روش مکانیکالدرمان سکته مغزی اکنون 
استان های  مراکز  و  تهران  بیمارستان  در 5  فقط 
محقق  همدان  و  شیراز  اصفهان،  مشهد،  تبریز، 
شده است.  وی با بیان اینکه ارتقاء آگاهی مردم، 
مسئوالن و پزشکان در زمینه درمان سکته مغزی 
بسیار حائز اهمیت است، گفت: از طریق برگزاری 
جدیدترین  کرده ایم  تالش  مغزی  سکته  کنگره 
دستاوردهای علمی در حوزه تشخیص و درمان 

این بیماری را ارائه دهیم.
زمانی به زمان طالیی درمان بیماران سکته مغزی 
اشاره کرد و گفت:  متوسط هر 5 دقیقه یک مورد 
ساالنه  و  داریم  کشور  در  مغزی  سکته  به  ابتال 
حدود 100 هزار نفر دچار این مشکل می شوند 
از جمله  ناسالم  زندگی  کم تحرکی و سبک  که 

عوامل بروز این بیماری است. 
رئیس انجمن سکته مغزی ایران گفت:  در زمینه 
حاضر  حال  در  خوشبختانه  پی  تی  آر  داروی 
مشکلی نداریم و بسیاری از بیمارستان های از قبل 
این دارو را خریداری و تهیه کرده اند و امیدواریم 

در آینده با چالشی در این زمینه مواجه نشویم.

خبر

آخرین  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
سفرهای  و  وام  عیدی،  پرداخت  زمان  از  اخبار 

بازنشستگان را اعالم کرد.
جمشید تقی زاده در نشست خبری خود با اصحاب 
انقالب  پیروزی  از  سال   40 اینکه  بیان  با  رسانه 
این مدت  اقدامات خوبی در  اسالمی می گذرد و 
صورت گرفته است گفت: افق های روشنی پیش 

روی ما قرار گرفته است.
وی افزود: امروز خبرهای خوشی برای بازنشستگان 
داریم. بر اساس طرح » در خانه نمانیم« اعتبارات 
سفرها را تا 25 درصد افزایش می دهیم.مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در سال 
گذشته حدود 100 هزار سهمیه و در سال جاری 
200 هزار سهمیه سفر داشتیم گفت: با دستور وزیر 
رفاه اخیراً این سهمیه 25 درصد افزایش یافته و 50 
هزار سهمیه برای سفر اضافه شده که با کمک هزینه 
740 هزار تومان برای یک بازنشسته و همراه انجام 

می شود.
برای  تخفیف  درصد   70: داد  ادامه  زاده  تقی 
بازنشستگان در هتل های ایرانگردی و جهانگردی 
درنظر گرفته بودیم که ادامه دارد. تا امروز یک میلیون 
سفر با اعتبار 200 میلیارد تومان در طول سالهای 

گذشته انجام شده است.
تقی زاده با بیان اینکه قول داده بودیم به 400 هزار 

نفر وام بدهیم و قرار بود 200 هزار نفر را تا آخر 
برای 135 هزار  تاکنون  افزود:  سال پوشش دهیم 
نفر عملیاتی شده و از آن استفاده کرده اند و مابقی 
می شود.مدیرعامل صندوق  پرداخت  آخر سال  تا 
بازنشستگی کشوری با بیان اینکه ثبت نام 200 هزار 
وام برای سال 98 از اول بهمن شروع شده و تا آخر 
اسفند ادامه دارد گفت: از اول فروردین اعطای وام 

200 هزار نفر دیگر را شروع می کنیم.
تقی زاده همچنین اعالم کرد که طبق وعده رئیس 
سازمان برنامه، عیدی بازنشستگان کشوری تا آخر 
پرداخت  شایسته  نحو  به  حقوق  با  همراه  بهمن 

می شود.
تقی زاده همچنین با اشاره به اینکه کلنگ پنجاهمین 
خانه امید را در سقز به زمین زدیم گفت: امید است 
برای سال 98 هم خبرهای خوشی برای بازنشستگان 

داشته باشیم.
به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در 
بخش بیمه تکمیلی نیز 30 درصد افزایش اعتبار بر 
مبنای دستور وزیر رفاه داریم و اعتبار آن به 1,400 
بازنشسته  هزار   35 یافت.  افزایش  تومان  میلیارد 
بیماری های خاص را تحت پوشش قرار دادیم و 
سعی مان بر این است که بیشترین پوشش را برای 

این افراد داشته باشیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه 
تمام اختیارات خود را به کانون ها تفویض می کنیم 
گفت: در بخش های دیگر سعی مان بر این بوده است 
طریق  از  را  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  که 
نمایندگان مجلس دنبال کنیم. اکنون گروه های پنج 
گانه تشکیل شده و در کمیسیون های مختلف در 
جریان است و امیدواریم سال آینده بتوانیم مصوبه 
از دستاوردهای  از مجلس بگیریم و قطعاً  خوبی 
مهمی است که می تواند بسیاری مشکالت را حل 
کند.تقی زاده با بیان اینکه تالش می کنیم امروز آپادانا 
سرام کارش را به نحو شایسته انجام دهد اظهار کرد: 
صبا فوالد بیشترین تولیدات را در بخش فوالدهای 
اسفنجی دارد و کارهای ویژه ای در این بخش انجام 
شده است.تقی زاده درباره همسان سازی حقوق 
بازنشستگان نیز گفت: همسان سازی به کمیسیون 
تلفیق رسیده و امید است در صحن مجلس حال و 
هوای خوبی برای بازنشستگان با مصوبات همسان 

سازی مجلس رقم بخورد.
وی افزود: برای سال آینده به 15 هزار میلیارد تومان 
برای همسان سازی نیاز داریم. پیشنهاد دولت 2,000 
میلیارد تومان بوده است. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی 
به کمیسیون تلفیق 8,000 میلیارد تومان دیگر بوده اما 

هنوز نهایی نشده است.

پرداخت »عیدی« بازنشستگان کشوری تا پایان بهمن

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: با 
افرادی که در اماکن عمومی اقدام به سگ گردانی می کنند، برخورد 

جدی خواهد شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه برخی افراد با آوردن 
سگ به معابر عمومی باعث ایجاد ترس و دلهره برای شهروندان 
شده اند، افزود: پلیس با اخذ مجوز از دادستان تهران، با افرادی که 
در اماکن عمومی مانند پارک ها سگ گردانی می کنند، برخورد 
جای  عمومی  مکان های  اینکه  به  اشاره  با  وی  کرد.  خواهد 
سگ گردانی و رفت و آمد حیوانات نیست، خاطرنشان کرد: حمل 
سگ در درون خودرو ها ممنوع است و در صورت مشاهده این 
موضوع، برخورد جدی پلیس با حامالن سگ در خودروها انجام 

خواهد شد.

ممنوعیت سگ گرداین در هتران

 معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش از اجرای طرح 
ورزش فرهنگیان با همکاری بیش از 33 هزار مربی تربیت بدنی در 
سراسر کشور، انجام تست سالمت و تهیه شناسنامه سالمت برای 
فرهنگیان خبر داد. مهرزاد حمیدی در جلسه شورای سیاست گذاری 
ورزش فرهنگیان که در ساختمان عالقه مندان برگزار شد، اظهار کرد: 
آموزش وپرورش در بین دستگاه های کشور، به علت داشتن 950 هزار 
نیروی انسانی یکی از بی نظیرترین دستگاه ها است، به طوری که نیروی 
انسانی آموزش وپرورش با همه دستگاه ها برابری می کند. وی با اشاره 
به تالش های حوزه مدیریت برای رفع مشکالت منابع انسانی اظهار 
کرد: همان طور که برای جذب نیروی انسانی در آموزش وپرورش 
تالش می کنیم، ضروری است برای حفظ سالمت و شادابی فرهنگیان 
برنامه ریزی کنیم. معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش وپرورش 
تصریح کرد: انجام تست سالمت و همچنین صدور شناسنامه سالمت 
برای فرهنگیان در قالب اجرای این طرح انجام می شود. وی افزود: 
ممکن است برخی از فرهنگیان به دالیلی ازجمله امراض جسمی و 
روحی، متقاضی بازنشستگی پیش از موعد باشند و یکی از مسائل مهم 
نیروی انسانی، مسئله معیشت است اما مسئله بسیار مهم دیگر فرهنگیان، 

موضوع سالمت جسمانی و تقویت توانایی و شادابی است.

شناسنامه سالمت برای فرهنگیان

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: با اعضای دولت درباره ضرورت 
تعطیلی شنبه صحبت کردیم و برای آنها این مسئله روشن شد و 
با این پیشنهاد موافقت کردند البته در هیئت دولت هنوز مطرح 
نشده است. محسن مهرعلیزاده در خصوص فعالیت کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم گفت: یکی از 
مهمترین کارهایی که ما در این دوره انجام دادیم و هنوز هم به 
دنبال به ثمر نشستن آن هستیم بحث تعطیالت آخر هفته بود که 
از روزهای پنجشنبه و جمعه به روزهای جمعه و شنبه تغییر پیدا 
کند. عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: اکنون برخی اداره ها روزهای 
پنجشنبه و تمام آنها در روز جمعه تعطیل هستند. این در حالی 
است که بیشتر کشورهای دنیا حتی برخی کشورهای مسلمان برای 
هماهنگی های بین المللی و انجام کارهای تجاری جمعه و شنبه 
تعطیل هستند براین اساس ما در واقع تنها چهار روز کاری داریم. 
مهرعلیزاده گفت: به دلیل کم بودن روزهای کاری، در کمیسیون 
گردشگری طرح تغییر تعطیالت به جمعه و شنبه مطرح شد که 
هم از لحاظ بین المللی مشکل حل شود و هم با وجود دو روز 

تعطیلی مانند اکثر کشورها به گردشگری داخلی نیز کمک شود.

   احمتال تعطيیل شنبه ها 

آگهی فقدان سندمالکیت
شده  گواهی  محلی  استشهاد  2برگ  موجب  علی  فرزند  جابرناحیه  آقای 
به  مالکیت  سند  که  است  55خرمشهرمدعی  شماره  دردفتراسنادرسمی 
از4اصلی  پالک10فرعی  ششدانگ  به  مسلسل165145الف/82مربوط  شماره 
سند بموجب  که  شماره83صفحه284دفتراول  بخش3ناحیه14خرمشهرموردثبت 
وبعلت  است  شده  منتقل  وی  قطعی58680مورخ86/9/28دفترخانه55خرمشهربه 
لذادراجرای  است  نموده  صدورسندمالکیت  ودرخواست  شده  مفقود  جابجایی 
مدعی  که  تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده120آیین  تبصره1اصالحی 
انجام معامله ویاوجودسندمالکیت مذکوردرنزدخودمی باشنداز تاریخ انتشارآگهی 
ویاسند  سندمالکیت  اصل  ارائه  خودراکتباوضمن  مدت10روزاعتراض  ظرف 
نام  به  المثنی  سندمالکیت  نمایندودرغیراینصورت  اعالم  اداره  این  به  خریداری 
خواهدشد.    اعتبارساقط  وازدرجه  است  مفقودشده  مالکیت  صادرواسناد  مالک 

شماره م.الف)9/1171(
احسان احمدی زاده-مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهرازطرف رضاقادری

آگهی اخطاریه
نظربه اینکه درپرونده اجرائی کالسه97/537ش اجرامحکوم علیه عبدالرحیم سلطانیان 
فرزندعباس وزال خرم زاده فرزندحسن ملکی که بنام عبدالرحیم سلطانیان فرزندعباس 
اسنادوامالک  ثبت  8099/97/608مورخه1397/10/10اداره  شماره  نامه  بموجب 
ماهشهرپالک ثبتی شماره16506 فرعی از11اصلی بخش شش دانگ عرصه واعیان دارای 
سندمالکیت اصلی چاپی شماره271872 سری الف سال93توقیف گردیده لذادراجرای 
مواد105تا109قانون اجرای احکام مدنی ظرف یک هفته چنانچه شکایتی داریدبه قسمت 
اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرتقدیم نمائید.   شماره م.الف)16/907(

محمددانشور-رئیس دادگستری ورئیس اجرای احکام شورای حل اختالف ماهشهر

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  رای شماره 1397603180180002592-97/7/10هیات موضوع  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محسن افتخارزاده 
فرزند شعبان بشنامه 834 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مساحت 199/81 مترمربع با کابری مسکونی مجزی شده از پالک 179 فرعی از سنگ 
24 اصلی واقع در قریه قاضیان بخش 12 گیالن که برای آن شماره پالک 445 فرعی 
درنظر  گرفته  شده  خریداری  از مالکیت  رسمی  آقای  سید  حسن  راد قاضیانی  از 
سند  شماره  65981-49/9/2 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به  مدت 
دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
رم الف : 5766- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 11/10/ 97  تارخ انتشار نوبت دوم : 97/11/25

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 139760318008003729 – مورخ 1397/9/24 هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی محمد حیدرپور فرزند محمدباقر بشماره  شناسنامه 6693صادره از رودسر در 
ششدانگ یک باب  مغازه به  مساحت 16/84  متر مربع  به شماره  پالک 2482 فرعی 
از 215  اصلی  واقع در  شهر رودسر بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک 
ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  
بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  

مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1044- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/10

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318016000938 – مورخ 1397/8/29 هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  مهران رضازاده پرندان 
فرزند آقا برار به شماره شناسنامه 157صادره  از رحیم آباد به شماره  ملی 6319518839 در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی ) ساختمان( به مساحت 250 متر مربع  
پالک 513 فرعی از 163 اصلی مفروز و مجزی  شده از پالک – فرعی از 163 اصلی واقع 
در قریه اشکلک خریداری  شده  از مورد مالکیت سازمان  اموال  و امالک  محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  
در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  
می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  
و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  
به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
990- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/10

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 139760318008003809 – مورخ 1397/9/29 هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی آقای  بهروز شمسی لشکاجانی فرزند  محمد حسین بشماره شناسنامه 744 
صادره  از رودسر  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب  خانه  و محوطه  
به مساحت 255/50  متر مربع  به شماره  پالک 5451 فرعی  قسمتی  از قطعه 853 
تفکیکی  از سنگ 84  اصلی  واقع  در قریه  چافجیر  بخش 29 گیالن خریداری  از 
مالک  رسمی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  
به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1022- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/10

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318016000780 – مورخ 1397/8/5 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای محمد رضازاده اشکلک فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 13 صادره  از رودسر 
به شماره  ملی 6319793295 در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه  دو 
طبقه به مساحت 466/46 متر مربع پالک 215  فرعی از 174 اصلی مفروز و مجزی  
شده از پالک – فرعی از 174 اصلی واقع در قریه جعفر سراخریداری  شده  از مورد 
نسق مالک رسمی  مهدی  بذرافشان محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
1003- رییس اداره ثبت اسناد و امالک رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/10

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات    1397/8/29 مورخ   –  139760318016000937 شماره  رای   برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
بالمعارض متقاضی  آقابرار رضازاده پرندان فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 1 
صادره  از رحیم آباد به شماره  ملی 6319884835 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی ) ساختمان( به مساحت 214/89 متر مربع  پالک 514 فرعی 
از 163 اصلی مفروز و مجزی  شده از پالک – فرعی از 163 اصلی واقع در قریه 
اشکلک خریداری  شده  از مورد مالکیت سازمان  اموال  و امالک  محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 
رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  

صادر خواهد شد.
991- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/10

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  ابراهیم پورحاجی دارای شناسنامه شماره   273  بشرح دادخواست به کالسه  
972138/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان سکینه خانم میرزائی بشناسنامه 2731   در تاریخ 91/8/4 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  فرامرز پورحاجی 
فرزند  شیرخان   –ش ش 3232 خوی –پسر متوفی/2-   ابراهیم پورحاجی فرزند  
شیرخان     -ش  ش    273 خوی-پسر متوفی/3-   بهرام پورحاجی فرزند شیرخان   
-ش  ش 4    –خوی- پسر متوفی/4-  علیرضا  پورحاجی فرزند شیرخان     - ش 
ش  4868 -خوی-پسر متوفی/5-  گلعذار پورحاجی فرزند شیرخان    -  ش ش   
888 خوی- دختر متوفی/6-  ستاره پورحاجی فرزند شیرخان      -ش ش  3599   
خوی –دخترمتوفی/7-   نرگس پورحاجی فرزند شیرخان      -ش ش 3600 خوی 
-دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگ اجرائیه 
امام  به نشانی خوی  خ  با وکالت جعفرصادق دادگر    بانک تجارت  له   محکوم 
علیها 1-  محکوم  و  واحد 11   طیقه 4  نوراله خان   مجتمع  نواله خان-  –کوچه 
سکینه حقیر مشکاتی فرزند جبرائیل 2- بیوک حقیر مشکاتی  فرزند جبرائیل مجهول 
المکان    بموجب دادنامه شماره 96/89/ش5 مورخه97/7/23 شورا ی حل اختالف  
شعبه پنجم که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت 
حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است به به پرداخت مبلغ 175/000/000 
ریال ازبابت یکفقره قرارداد بشماره 893200016 مورخه 89/3/14 با احتساب کلیه 
الوکاله وکیل در حق خواهان  تادیه  و حق  تاخیر  هزینه های دادرسی وخسارات 

پرداخت نماید پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
قاضی شورا ی حل اختالف  شعبه پنجم-عرفانی 

متن آگهی
با توجه به اینکه خانم سارا هاشمی سپهوند فرزند عربعلی به تحصیل مال از طریق 
شعبه  سوی  از  کرمعلی  فرزند  داربید  چراغعلی  آقای  شکایت  موضوع  نامشروع 
دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب کیفری 
می باشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق احضاریه به وی 
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به 
متهم نامبرده فوق ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 
دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. 
دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – الهام فتحی زاده 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له /محکوم لهم : 

1-امیر راد فرزند علی عباس به نشانی : لرستان –خرم آباد 30 متری پژوهنده یاسمن 
12 نبش خیابان پالک 2 

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم :
1-علی نقی امیدی فرزند ..... به نشانی : لرستان – خرم آباد 

2-محمد حسین پور فرزند ......به نشانی : لرستان –خرم آباد 
3-بهاره احتشام پور فرزند .... به نشانی :لرستان – خرم آباد 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710096655800969 
و شماره دادنامه مربوطه 9709976655800311 محکوم علیه علی نقی امیدی محکوم 
مالکیت  رسمی  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به  الزام  به  است 
خودروی سمند شماره 558 ب 96 ایران 98 و حکم به الزام ایشان به انتقال برگ سبز 
خودرو از طریق مجاری قانونی در حق و بنام خواهان و از باب تسبیب با توجه به 
اینکه خوانده محمد حسین پور طرف معامله با خواهان بوده است مشارالیه را مستند 
به ماده 519 قانون آیین دادرسی محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان 

بانضمام پرداخت نیم عشر دولتی . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره 

( شهرستان خرم آباد – خدیجه ترکارانی . 

آگهی فقدان سند مالکیت 
وحید باباپور شیراوند مالک شش دانگ پالک 622 فرعی از 2209 اصلی واقع در 
بخش 1 خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 114/1/16749 
مورخ 97/11/07 گواهی شده دفتر خانه 41 خرم آباد که هویت و امضاء شهود رسما 
تاییده شده مدعی است که سند مالکیت فوق الذکر ذیل ثبت 26010صفحه 317 جلد 
262 به شماره چاپی 490656 بنام آقا محسن حیدری چگنی فرزند محمد تقی ش 
ش 1426 ثبت صادر و تسلیم شده است سپس برابر سند انتقال قطعی 7535 مورخ 
1391/7/11 تمامت شش دانگ آن به وحید باباپور شیراوند فرزند عزیز به شماره ملی 
4072347728 ش ش 440 متولد 1385/02/01 منتقل شده است و به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است و با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور سند 
المثنی نموده است علیهذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی 
مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی . 
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ایمن سازی بخشی از خط لوله 
انتقال نفت خام پایطاق- کرمانشاه

عملیات ایمن سازی و تعویض بخشی از خط 
لوله انتقال نفت خام پایطاق کرمانشاه با موفقیت 

انجام شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
منطقه  ایران-  نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط 
غرب؛ رئیس نگهداری و تعمیرات خط اعالم 
کرد: عملیات یاد شده به منظور ایمن سازی و 
پایداری عملیات انتقال مواد نفتی در دستور کار 
قرار گرفت.مهندس بهزاد خدادوست افزود: در 
ادامه عملیات ترمیم نقاط خوردگی خط لوله 8 
اینچ انتقال نفت خام نفت شهر- کرمانشاه، بر 
اساس اعالم نتایج اولیه پیگرانی هوشمند، یک 
مورد فرورفتگي با عمق بیش از 60 درصد بر 
روی خط لوله یاد شده در کیلومتر 190 شناسایی 
شد.وی با بیان این مطلب که؛ ترمیم این بخش از 
خط به دلیل تقاطع با بزرگراه کربال دارای اهمیت 
و حساسیت بسیار باالیی بود؛  عنوان کرد: در 
این راستا، پس از انجام هماهنگی های الزم با 
اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه و پلیس 
دقیق  از شناسایی  تعمیر پس  راهور، عملیات 
محل و حفاری بر روی لوله آغاز شد.مهندس 
خدادوست گفت: با برنامه ریزی های الزم با 
ستاد و توقف از پیش تعیین شده خط، عملیات 
قطع و وصل خط و ترمیم نقطه فرو رفته انجام 
شد.وی تصریح کرد: در این راستا با انجام تخلیه 
به  از خط  نفتی  مواد  لیتر  هزار  معکوس، 40 
مرکز انتقال نفت پایطاق انتقال یافت. همچنین 
30 هزار لیتر مواد نیز از طریق الین باالنس والو 
کیلومتر 187 تخلیه شد.رئیس واحد نگهداری 
و تعمیرات خط منطقه غرب افزود: همزمان با 
تخلیه خط، خاکبرداری و برداشتن دال بتنی روی 

پل احداث شده انجام شد.
خدادوست یادآور شد: برای کنترل ترافیک جاده 
ای و ارتقای ایمنی در زمان انجام عملیات، با 
 HSE هماهنگی پلیس راهور و همکاری واحد

منطقه اقدامات الزم صورت گرفت.
انجام  با  عملیات  ادامه  در  کرد:  تصریح  وی 
برشکاری و جوشکاری دو سر لوله 8 اینچ با 
جایگزینی یک قطعه لوله به طول 84 سانتی متر، 
قطعه معیوب در این محدوده از مسیر حذف شد 
و در پایان عملیات، واحد مهندسی خوردگی 
شده  تعویض  محل  پوشش  اعمال  به  نسبت 
خط اقدام کرد. وی اظهار داشت:  این عملیات 
با رعایت کامل مسایل ایمنی و زیست محیطی 
و بدون هیچ ریخت و پاش مواد نفتی در مدت 

زمان 5 ساعت به اتمام رسید. 

خبر

 بازسازی شبکه  برق تهران نیازمند
 ۳0 میلیارد تومان

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: برای گذر از پیک تابستان 
سال آینده، دو پروژه را در نظر گرفته ایم که یکی از آن ها آماده کردن شبکه 
برای گذر از شرایط بحرانی است و انجام این کار، به 30 میلیارد تومان 

هزینه نیاز دارد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حسین صبوری با تاکید بر اهمیت آماده 
از  یکی  بازسازی شبکه  کرد:  اظهار  پیک سال 1398،  برای  شدن شبکه 
اقداماتی است که هر سال برای تجهیز شبکه برق تهران صورت می گیرد و 
این مساله جزو ملزومات تأمین برق تهران محسوب می شود. وی ادامه داد: 
یکی دیگر از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود، مدیریت مصرف و 
استفاده از راهکارهایی برای کاهش مصرف برق است؛ به گونه ای که باید با 
همکاری مشترکان و صنایع، 400 تا 500 مگاوات مدیریت مصرف صورت 
بگیرد. مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، تصریح کرد: تنها در این 
شرایط است که می توانیم خاموشی ها را پشت سر بگذاریم و تهرانی بدون 
خاموشی شاهد باشیم، لذا تقاضای ما از تمام مشترکان این است که در طول 

این فرآیند همکاری الزم را داشته باشند.

خودکفایی در تامین تجهیزات  صنعت گاز

مطابق شعار امسال مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی، شرکت ملی گاز ایران 
حمایت از سازندگان داخلی را در زمینه تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت 

گاز افزایش داده است.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، صنعت گاز پس از پیروزی 
آزادی، جمهوری  »استقالل،  قرار دادن شعار  با سرلوحه  انقالب اسالمی 
اسالمی« و با اهدافی نظیر رهایی از وابستگی در صنایع زیربنایی، صرفه جویی 
ارزی، خودباوری، توسعه بخشی، طراحی متناسب با نیاز و ... گام¬ های 
بزرگی با هدف خودکفایی در ساخت کاالها و قطعات مورد نیاز صنعت گاز 
برداشته و در این مسیر، باال بردن کیفیت در حد استانداردهای ملی و جهانی، 
استفاده حداکثری از امکانات داخل کشور، تحویل به موقع و قیمت مناسب 
را در رأس فعالیت¬ های خود قرار داده است، به گونه ای که اکنون بسیاری 
از اقالم مورد نیاز صنعت گاز کشور ازسوی تولیدکنندگان داخلی طراحی و 
تولید می شوند. در بخش گازرسانی که شامل شبکه شهری و ایستگاه های 
تقلیل فشار است، بیش از 400 قلم کاال استفاده می شود که بیش از 98 درصد 
آن از جمله لوله، اتصاالت فوالدی و پلی اتیلن، شیرآالت، کنتور، رگوالتور 
و... که متراژ و تیراژ باالیی نیز دارند در داخل کشور تولید می شود، همچنین 
در بخش انتقال گاز نیز بیش از 500 قلم کاال استفاده می شود که بیش از 90 
درصد آن در داخل کشور و به دست مهندسان توانمند این مرز و بوم ساخته 
می شود. در بخش تهیه تجهیزات پاالیشگاهی نیز بیشتر تجهیزات فلزی و 
مخازن تحت فشار مانند اسکرابر، جداکننده )Separator( و تجهیزات 
برج و متعلقات آن و مواد شیمیایی و جاذب های رطوبت و کاتالیست¬ های 
داخلی  شرکت های  از سوی  کشور  پاالیشگاه های  از  تعدادی  به  مربوط 
ساخته می شوند. در بخش حمایت از سازندگان داخلی نیز این شرکت اقدام 
به شناسایی شرکت ها و افراد توانمند کرده و با ابزارهای تشویقی گوناگون، 
کمک های فکری و معنوی، کاهش بوروکراسی، در اختیار گذاردن اطالعات 
مورد نیاز، برقراری ارتباط نزدیک بین سازندگان و دانش پژوهان با متقاضی 
نهایی در صنعت گاز و تشویق سرمایه گذاران در حمایت از شرکت های 

دانش بنیان و... سازندگان گام برداشته است.

کوتاه از انرژی

شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی گفت: وزیر نفت با حضور در نشست 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی درباره 

نحوه توزیع قیر رایگان توضیحاتی ارائه کرد که 
در پایان نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر 

قانع شد. 

به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، صدیف 
بدری به نشست عصر دوشنبه- هشتم بهمن ماه 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی که با 
حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت برگزار شد اشاره 
کرد و گفت: حضور وزیر نفت در این کمیسیون 
محمدمهدی  پرسش های  به  پاسخگویی  برای 
این  عملکرد  درباره  فومن  نماینده  افتخاری، 
وزارتخانه در موضوع توزیع و تامین منابع مالی 
قیر رایگان بود که در نهایت نماینده سوال کننده 

از پاسخ های زنگنه قانع شد.
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی افزود: سوال دوم نیز مربوط به حبیب اهلل 
از وزیر نفت درباره  بهبهان  نماینده  کشت زر، 
پروژه های  اجرای  در  وزارتخانه  این  عملکرد 
وزارت نفت در مناطق نفت خیز بود که زنگنه 
گزارشی در این باره ارائه کرد و در نهایت مقرر 
شد نماینده سوال کننده بررسی بیشتری نسبت 

به این مسئله داشته باشد و سپس نظر خود را 
اعالم کند.

کمیسیون  در  حضور  با  همچنین  نفت  وزیر 
در  گزارشی  اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی 
پیشرفت  میزان  مشترک،  میدان های  خصوص 
قراردادهای منعقد شده و میزان پیشرفت اهداف 
وزارت نفت در حوزه خدمات سوخت رسانی 
به کشتی ها )بانکرینگ( و خدمات جانبی آن 
در خلیج فارس و دریای عمان بر اساس قانون 

برنامه ششم توسعه کشور ارائه کرد.
انرژی  قره خانی- سخنگوی کمیسیون  اسداهلل 
خصوص  این  در  اسالمی  شورای  مجلس 
توضیحاتی  نشست  این  در  نفت  وزیر  گفت: 
درخصوص طرح های جمع آوری، مهار، کنترل 
و بهره برداری از گازهای همراه مشعل در تمامی 
میدان های نفتی و تاسیسات صنعت نفت ارائه 

کرد.

توضیحات وزیر نفت درباره نحوه توزیع قیر رایگان در کمیسیون عمران مجلس

آگهی تغییرات
 شرکت کتیبه سازان آذرخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11608 
و شناسه ملی 10660116150 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397/10/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم 
مژگان نیازی به شماره ملی 3256329020 به عنوان بازرس اصلی، خانم 
مریم نیازی به شماره ملی 3255402301 به عنوان بازرس علی البدل ، برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر رضائی به شماره ملی 3256293980 
تا تاریخ 1399/10/21 و خانم الله فانی به شماره ملی 2899754793 تا 
تاریخ 1399/10/21 و خانم زهرا قهوه ئی به شماره ملی 3258565031 تا 
تاریخ 1399/10/21 و خانم لیال ابراهیمی فرد به شماره ملی 3258416923 

تا تاریخ 1399/10/21

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )361970(

 آگهی تغییرات
شرکت پی ساز آرمه کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
14852 و شناسه ملی 10660145362 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال منقسم به 100 سهم بانام، 
به ارزش هر سهم 10000 ریال به مبلغ 2000000000 ریال منقسم 
تمامًا  ارزش هر سهم 10000 ریال که  به  بانام،  به 200000 سهم 
از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده 
پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. - به موضوع شرکت،فعالیتهای به شرح ذیل الحاق 
فعالیتهای  کلیه  انجام  گردید:  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و 
آپارتمان  و  ابنیه  انواع  و ساز  پیمانکاری شامل ساخت  و  عمرانی 
فرعی،تونل  و  اصلی  راههای  انواع  ،ساخت  سازی  انبوه  و  سازی 
،سد ،پل ،تخریب ،خاکبرداری و خاکریزی ،انجام خدمات اجرای 
ساختمان ،مدیریت پیمان ،خدمات به پیمانکاران،مشاوره ،طراحی 
،نظارت و اجرای انواع دکوراسیون داخلی و خارجی ،تاسیسات و 
تجهیزات صنعتی و ساختمانی و خطوط انتقال آب و فاضالب ،نفت 
و گاز و برق ،خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز و زیبا سازی 
،شرکت  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  و صادرات  شهری،واردات 
انسانی  نیروی  دولتی و خصوصی،تامین  مزایدات  و  مناقصات  در 

موردنیاز شرکت،انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه )352127(

آگهی تغییرات شرکت 
ملی  شناسه  و   384 ثبت  شماره  به  کرج  شهرستان  آئینه  و  شیشه  تعاونی 
14000120729 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/08 تصمیمات 
مرکزی  بخش   - کرج  شهرستان   - البرز  استان  محل شرکت   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
5-پالک  بالل  عبادی-کوچه  شهیدان  جنوبی-خیابان  کرج-کارمندان  شهر   -
0-1152/720-طبقه همکف- کد پستی 3133734657 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرج )364714(

آگهی اخطاریه
نظربه اینکه درپرونده اجرائی کالسه97/537ش اجرامحکوم علیه عبدالرحیم سلطانیان 
فرزندعباس وزال خرم زاده فرزندحسن ملکی که بنام عبدالرحیم سلطانیان فرزندعباس 
اسنادوامالک  ثبت  8099/97/608مورخه1397/10/10اداره  شماره  نامه  بموجب 
ماهشهرپالک ثبتی شماره16506 فرعی از11اصلی بخش شش دانگ عرصه واعیان دارای 
سندمالکیت اصلی چاپی شماره271872 سری الف سال93توقیف گردیده لذادراجرای 
مواد105تا109قانون اجرای احکام مدنی ظرف یک هفته چنانچه شکایتی داریدبه قسمت 
اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرتقدیم نمائید.   شماره م.الف)16/906(

محمددانشور-رئیس دادگستری ورئیس اجرای احکام شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی دادنامه
تنظیم:1397/7/29-شماره  دادنامه:9709976110500790-تاریخ  شماره 
شعبه:960919.پرونده  بایگانی  9609986110500875-شماره  پرونده: 
اهوازتصمیم  کالسه9609986110500875 شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نهایی شماره9709976110500790.خواهان: آقای ناصرزایری فرزندمحمدبه نشانی 
آباد-پالک9. کیان  اهواز-شهراهواز-خیابان12شرقی  خوزستان-شهرستان  استان 
خواندگان:1-خانم اعظم خلیلیان فرزندعبداهلل2-خانم میناخلیلیان فرزندعبداهلل همگی 
به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان11شرقی کیان آباد-پالک31-
طبقه5-واحد10. خواسته:سایردعاوی غیرمالی.رای دادگاه:درخصوص دعوی خواهان 
خواسته  به  خلیلیان  هامیناواعظم  خانم  طرفیت  فرزندمحمدبه  ناصرزایری  بنام 
شماره1465/95قاضی  ازدادنامه  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  امضاء  جعل  اثبات 
دادخواست  ذیل  بدین شرح که خواهان مدعی گردیدامضاء  اختالف  شورای حل 
تجدیدنظرخواه  ثبت36مورخ95/12/16توسط شخص  شماره  به  تجدیدنظرخواهی 
اندوباوصف  شده  معرفی  المکان  مجهول  خواندگان  است  نگردیدوجعلی  امضاء 
حضورنیافته  رسیدگی  درجلسه  کثیراالنتشارنامبردگان  نشردرروزنامه  ازطریق  ابالغ 
ودلیلی که ناقض ادعای خواهان باشدارائه ننموده اندعلی ایحال باتوجه به بعدفنی 
دررشته  دادگستری  رسمی  نظرکارشناس  جلب  به  مبادرت  دادگاه  دعوی  موضوع 
تشخص اصالت خط،امضاء واثرانگشت نمودکارشناس پس ازبررسی تطبیق امضاء 
ثبت  نظریه  موجب  به  میناخلیلیان  الصدورخانم  مسلم  باامضائات  دادخواست  ذیل 
فنی  های  نمودبابررسی  شماره500358-97100مورخ97/5/28اعالم  تحت  شده 
دادخواست  برگ  درذیل  منقوش  خلیلیان  وکلمه  امضاء  فقره  یک  آمده  عمل  به 
تجدیدنظرخواهی موردادعا درمقایسه باخطوط امضائات متعارف خانم مینا خلیلیان 
دارای اختالف بودومطابقت نداردباوصف ابالغ نظریه کارشناس مصون ازاعتراض 
باقی مانده است باتوجه به نظریه مارالذکرکه مصون ازاعتراض باقی مانده وازنظریه 
این دادگاه بااضاع و احوال حاکم بردعوی منطبق می باشدونظربه اینکه خوانده دعوی 
دلیل و مستندی که ناقض ادعای خواهان باشدارائه ننموده داده دادگاه دعوی خواهان 
راوارد دانسته مستندا به مواد 1257و1258قانون مدنی و مواد 223الی 226قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم براثبات مجعول بودن امضاءذیل دادخواست تجدید نظرخواهی 
رای شماره 1465/95قاضی شورای حل اختالف اهوازکه منتسب به خانم مینا خلیلیان 
است صادرواعالم می گرددرای صادره غیابی است رای صادره غیابی است ظرف 
مدت بیست روزپس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف مدت 
بیست روزدیگر قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان خوزستان می باشد.
خانم  نام  به  دعوی  دیگر خوانده  به  دعوی حاضرتوجهی  اینکه  به  توجه  با  ضمنا 
اعظم خلیلیان نداشته لذا مستندا به قسمت اخیرماده89ناظربه بند4ماده 84قانون آیین 
دادرسی مدنی قراررددعوی دراین خصوص صادرواعالم می گرددقرارصادره ظرف 
نظراستان  تجدید  دردادگاه  نظرخواهی  تجدید  قابل  ابالغ  ازتاریخ  روزپس  بیست 

خوزستان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی اهواز-سید شجاع الدین موالی زاده

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318016000490 – مورخ 1397/5/24 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای بهروز ابراهیمی فرزند نجفعلی به شماره شناسنامه 2680165632 صادره  از 
رودسر به شماره  ملی 2680165632 در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب 
خانه  به مساحت 248/62 متر مربع پالک 207 فرعی  از 174  اصلی  مفروز  و مجزی  
شده از پالک – فرعی از 174 اصلی واقع در قریه جعفرسرا خریداری  شده  از مورد 
مالکیت سازمان  اموال  و امالک  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  
اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
1000- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/10

هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند  رسمی

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون
  و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
قانون   برابر  رای شماره 139760318603003569- 1397/9/6 هیات  موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
خانم مریم رمضان  زاده کلوندانی فرزند  محمد علی به  شماره  شناسنامه  2333 
صادره  از رشت در قریه سلیمانداراب  در ششدانگ  یک باب خانه  و محوطه  به 
مساحت 146/62  متر مربع  پالک فرعی 29930 از اصلی  14  مفروز  مجزی  از 
پالک 792 از اصلی14  واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری از مالک  رسمی  آقای  
سید  رضا  خوشکالم  سلیماندارابی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  
مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  
اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 رم الف:5536– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه 
 دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/10

آگهی احضار متهم
ابالغ وقت دادرسی به متهم آقای محمد دیرکوندی فرزند رضا دایر بر فروش مال غیر 
که فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
این آگهی جهت رسیدگی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد .
 دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سارا میر حسینی . 

آگهی احضار متهم 
ایجاد  قمه  با  تهدید  اتهام  پرویز  فرزند  شاکرمی  نیما  متهم  به  دادرسی  وقت  ابالغ 
مزاحمت که فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر این صورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –نوشین حاجیوند.

آگهی حصروراثت
آقای کریم دانشمند نام پدرعبودبشناسنامه2137صادره ازماهشهردرخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم عبود دانشمندبشناسنامه 
اش  ورثه  ماهشهرفوت  1394/5/3دراقامتگاه  ازبویراحمددرتاریخ  331صادره 
ازماهشهر2-رحیم  بشناسنامه2137صادره  دانشمند  متقاضی1-کریم   -1 عبارتنداز 
بشناسنامه2084صادره  دانشمند  ازماهشهر3-امین  بشناسنامه 13536صادره  دانشمند 
دانشمند  5-حسن  ازماهشهر  8622صادره  بشناسنامه  دانشمند  امینه  ازماهشهر4- 
ملی  به شماره  دانشمند  ازماهشهر6- حسین  ملی 19401039400صادره  به شماره 
1940609951صادره ازماهشهر)فرزندان متوفی(7- مهدیه عساکره بشناسنامه 3صادره 
از رامهرمز)همسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف  حوزه مرکزی ماهشهرشعبه4 تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:16/913
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه4

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم

رضاعین علی ورنوسفادرانی به طرفیت فرشته بنی تمیم خواسته مطالبه وجه تقدیم 
کرده که به کالسه 970384ثبت گردیده ومستندابه ماده73قانون آئین دادرسی مدنی 
یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکردعوت می 
درشعبه  دادرسی  ساعت16:00جهت  درتاریخ97/12/19راس  ازنشرآگهی  گرددپس 
دفترشعبه  مقرربه  ازموعد  اهوازحضوریابندویاقبل  سه  شماره  شورامجتمع  قاضی 
مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی 
مطروحه دارنداعالم نمایند.بدیهی است درصورت عدم حضورویاعدم ارسال الیحه 

وفق مقررات عمل گردد.
دفترقاضی شورامجتمع شماره سه اهواز

آگهی
بدینوسیله به آقای ایمان صفائی فرزندهیبت اله به شماره ملی 4810000400به آدرس 
باغملک خیابان امام خمینی)ره(کوچه سعدی که طبق گزارش مورخ1397/8/27محل 
اقامت بشرح متن سندشناخته نشده اعالم میداردکه درخصوص پرونده اجرایی له بانک 
مهراقتصاد علیه شما موضوع سندرهنی شماره 5489مورخ 1392/9/5تنظیمی دفترخانه 
به  دادگستری  رسمی  1397/6/29کارشناس  مورخ  گزارش  موجب  به  177باغملک 
دو  :بخش  21دربخش  اصلی  ثبتی1-فرعی:1061ازپالک  تصویرپیوست،پالک  شرح 
طهماسبی(به  نادر  مرحوم  سعدی)ملکی  -کوچه  در:باغملک  واقع  -باغملک  ایذه 
مبلغ 5/555/000/000ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
این  ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج  مدت  ظرف  خودرا  کتبی  باشید،اعتراض  می  معترض 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ20/000/000ریال 
به دفتراین اجراتسلیم نمایید.ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یافاقد فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدیدنظرباشد ترتیب اثرداده نخواهدشد.شماره م الف:7/97/371

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی باغملک-حسین برون

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9701271

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت دویست و بیست 
مترمربع تحت پالک سه هزار و بیست و دو فرعی از نه اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1455 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در اراضی مردآباد شهریار جزء حوزه ثبتی منطقه دو کرج به حدود اربعه شماال به طول ده متر درب 
و دیواریست به خیابان ده متری با صفا شرقا به طول بیست و دو متر دیواریست به باقیمانده جنوبا به طول ده 
متر دیواریست به باقیمانده غربا به طول بیست و دو متر دیواریست به باقیمانده ذیل شماره ثبت 116411 صفحه 
310 جلد 676 دفتر امالک به نام طاهره ترابی فرزند مراد علی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 004424 صادر 
و تسلیم و برابر اسناد 11451 مورخ 93/02/11 دفتر 69 قزوین در رهن بانک ملت قرار گرفته است به نشانی 
ماهدشت میدان نماز کوچه رحمانی نیلوفر 10 )روبروی شرکت مخابرات( پ 40 که توسط کارشناس رسمی 

دادگستری در مورخ 97/08/06 به مبلغ 3/300/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
توصیف اجمالی : ملک مذکور براساس کپی سند مالکیت ارائه شده به شماره چاپی 004424 سری الف سال 
77 عبارتست ازیک واحد ویالیی مسکونی است در سه طبقه زیرزمین و همکف و طبقه اول حدود 20 سال 
ساخت با اسکلت نیمه فلزی با سقف طاق ضربی که زیرزمین آن به صورت مسکونی است حدود 64 مترمربع 
زیربنا و طبقات همکف و اول مسکونی هر کدام حدود 121 مترمربع زیربنا به صورت دو خوابه با هال و سالن 
سرهم، کف سرامیک- آشپزخانه اوپن با کابینت MDF- دارای سرویس کامل – درهای داخل از جنس چوب 
با چهارچوب فلزی – در ورودی طبقات و پنجره ها آلومینیوم – نقاشی شده همراه با گچبری و نور مخفی- 
سیستم گرمایش طبقات زیرزمین و همکف بخاری گازی و طبقه اول پکیج دارای رادیاتور – سیستم سرمایش 
کولر آبی- طبقه همکف دارای شومینه می باشد- دارای آیفون تصویری – نمای اصلی ساختمان سنگ سفید 
چینی- دارای آب مشترک- برق و گاز مستقل و در داخل حیاط قابلیت پارک 2 اتومبیل روباز به صورت مزاحم 
را دارد. طبقات زیرزمین و اول در اختیار مستاجر)که در خصوص وضعیت اجاره اطالعاتی به کارشناس ارائه 
نگردید( و طبقه همکف در اختیار مالک خانم طاهره ترابی می باشد. ملک دارای پروانه ساختمانی به شماره 
759/9 مورخ 87/02/04 می باشد و گواهی پایانکار عملیات ساختمانی به شماره 13288/23 مورخ 92/11/12 
می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 97/11/28 در اداره اجرای ثبت کرج واقع در میدان 
آزادگان ابتدای خ مطهری از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 3/300/000/000  ریال سه میلیارد و 
سیصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد  به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. و 
پالک فاقد بیمه است. ضمنا حضور خریداران جهت شرکت در مزایده با ارائه چک تضمینی بانک ملی به مبلغ 

پایه مزایده الزامی می باشد. 97/40036/ف م/الف  تاریخ انتشار : 1397/11/10
معاون اجرای اسناد رسمی کرج - قاسمی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:

ضرورت عادالنه پرداخت يارانه بنزين

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
روش کنونی توزیع یارانه سوخت عادالنه نیست، 
پیچید؛  واحدی  نسخه  همه  برای  نباید  گفت: 
درآمد  و  مصرف  مختلف  های  مدل   براساس 
می توان نرخ بنزین را به صورت پلکانی دریافت 
کرد.به گزارش زمان به نقل از ایرنا، رشد باالی 
مصرف سوخت در کشور و قاچاق گسترده آن 
به کشورهای همسایه، نهادهای مسئول را تکاپو 
و  مصرف  مدیریت  برای  راهکاری  تا  انداخته 
جلوگیری از رشد سرسام آور سوخت به ویژه 
بی رویه و  با مصرف  مقابله  بیابند.برای  بنزین 
ارایه  پیشنهادهای مختلفی  قاچاق، راهکارها و 
شده که از جمله آنها احیای کارت سوخت است 
که گفته می شود در آینده نزدیک استفاده از آن 
اجباری می شود.اسد اهلل قره خانی- سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس درباره برنامه های مجلس 
برای مدیریت مصرف سوخت، گفت: »تاکنون نه 
دولت و نه کمیسیون انرژی مجلس طرحی برای 
سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین ارائه نکرده اند.«

قره خانی یادآورشد: تاکنون طرح های مختلفی 
به  هیچکدام  اما  مطرح شده  نمایندگان  توسط 
تصویب نرسیده اند.سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس گفت: وضعیت و میزان استفاده از خودرو 
توسط گروه ها و دهک های مختلف جامعه، 

یارانه  پرداخت  روش  بنابراین  است،  متفاوت 
بنزین، نباید یکسان باشد.قره خانی افزود: برخی 
افراد که معموال به دهک های پایین تعلق دارند 
اصال خودرو ندارند ضمن آنکه شماری از افراد 
از خودرو به عنوان وسیله ای برای امرار معاش 
استفاده می کنند اما گروهی دیگر چند خودرو 
هر  کنونی،  براساس روش  داد:  ادامه  دارند.وی 
کسی که خودروی بیشتری دارد، یارانه بیشتری 
نیز دریافت می کند.سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس اضافه کرد: با توجه به نرخ بنزین فوب 
خلیج فارس که حدود40 تا 50 سنت در هر لیتر 
است، مصرف کنندگان بیشتر بنزین، یارانه سوخت 
بیشتری می گیرند.قره خانی گفت: این در حالی 
است که برخی خودرویی ندارند که بخواهند از 
یارانه سوخت استفاده کنند یا اینکه از یک خودرو 
به طور محدود استفاده می کنند. وی تصریح 
الگوهای عادالنه مختلفی را  باید  بنابراین  کرد: 
براساس میزان مصرف سوخت، درآمد، معیشت 
تعداد خودرو و... تهیه کرد. سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس با بیان اینکه باید طبقات باال و 
ثروتمند از فهرست اخذ یارانه سوخت حذف 
ثروتمند،  دهک های  اکنون  کرد:  اضافه  شوند، 
هم یارانه نقدی 45 هزار تومانی را می گیرند و 
هم از یارانه سوخت استفاده می کنند درحالی که 

دهک های پایین، خودرویی ندارند که بخواهند 
یارانه سوخت بگیرند. قره خانی گفت: کمیسیون 
انرژی مجلس تاکنون طرحی برای سهمیه بندی 
و یا افزایش قیمت ها مطرح نکرده اما امکان دارد 
در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس طرح هایی 
برای سهمیه بندی سوخت در سال 98 ارائه شود.
بر اساس این گزارش، پیش از این، مدیرعامل 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفته بود: 
دهک  سه  به  انرژی  یارانه  درصد   50 اکنون 
ثروتمند جامعه می رسد که بهای سوخت آنها سه 

درصد از هزینه هایشان را تشکیل می دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز در جمع 
در  تبصره 14،  بنابر  که  کرد  اعالم  خبرنگاران 
 سال 98 هیچ تغییری در قیمت و شیوه توزیع 

حامل های انرژی صورت نخواهد گرفت.
تلفیق  کمیسیون  افزود:  مفتح  محمدمهدی 
جلسه صبح دیروز را به دلیل اهمیت تبصره 
14 که قیمت های حامل های انرژی ، یارانه 
این  به  است،  مطرح  آن  در  دیگر  مباحث  و 
تبصره پرداخت. به گفته وی، کمیسیون تلفیق 
مصوب کرد که قیمت حامل های انرژی اعم 
از بنزین، نفت و گاز و ... نه در قیمت و نه 
در شیوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال 97 

نداشته باشد.

توسعه  طرح  پاالیشگاه  تولیدی  اتان  ارسال 
فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به مجتمع های 

پتروشیمی آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
نفت و گاز پارس، ارسال دومین محصول فراوری 
شده طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی 
به مجتمع های پتروشیمی ، پس از تکمیل خط 
لوله انتقال اتان پاالیشگاه های گازی پارس دو به 
پتروشیمی عسلویه صورت گرفته  مجتمع های 

است.
اتان  تولید  ردیف  نخستین  آمادگی  به  توجه  با 
فازهای 22 تا 24 از ماه گذشته ، تولید و ارسال 
اتان پاالیشگاه این طرح به مبادی مصرف، پس از 
عملیاتی شدن سکوی فاز 22 و با فراوری گاز 

ترش تولیدی این طرح آغاز شده است.
 نخستین سکوي طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 
 500 روزانه  برداشت  ظرفیت  با  جنوبي  پارس 
میلیون فوت مکعب گاز، شامگاه چهار شنبه )19 
دی ماه( پس از 19 روز کاري در دریا راه اندازي 

و به بهره برداري رسید.
اتان  تولید  واحدهای  از  کامل  برداری  بهره  با 
فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی، روزانه 2750 تن 
اتان تولیدی پاالیشگاه این طرح به مجتمع های 

پتروشیمی ارسال خواهد شد.

 آغاز ارسال اتان فازهای
  22 تا 24 پارس جنوبی 
به مجتمع های پتروشیمی
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تکذیب افزایش نرخ گوشت به۱۱0هزارتومان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با تکذیب افزایش قیمت این نوع 
گوشت به 110 هزار تومان گفت: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه 

برای مصرف کنندگان امروز به 85هزار تومان کاهش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اصغر ملکی اخبار منتشر شده مبنی 
بر افزایش نرخ گوشت گوسفندی به 110 هزار تومان در بازار را تکذیب 
کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان 
گوشت  اتحادیه  است.رئیس  یافته  کاهش  تومان  هزار   85 به  امروز 
دارد،  ادامه  کشور  به  قرمز  گوشت  واردات  اینکه  بیان  با  گوسفندی 
اظهارداشت: طبق اعالم مسئوالن شرکت پشتیبانی امور دام، قرار است 
واردات دام زنده به کشور انجام شود و طبق آخرین اطالعات واصله، 
اولین محموله طی یکی دو روز آینده وارد کشور می شود. ملکی با بیان 
اینکه مقدمات کار فراهم شده است، گفت: فعال قرار است واردات  دام 
زنده از کشور رومانی انجام شود.وی اضافه کرد: با قطعی شدن واردات 
دام زنده، قیمت گوشت گوسفندی امروز، سه شنبه 9 بهمن ماه 5 هزار 
تومان کاهش یافته و هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان 
به 85 هزارتومان رسیده است و انتظار داریم با ورود این محموله های 
به بازار، شاهد کاهش بیشتر قیمت باشیم.ملکی با اشاره به برخورد شدید 
مسئوالن با قاچاق دام زنده در استانهای مرکزی و نقاط مرکزی، گفت: 
مرز عراق بسته شده و کنترل ها به شدت افزایش یافته به همین دلیل از 

دیروز قیمت دام زنده نیز کاهش داشته است.

واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه

پاداش  از واریز عیدی و  پیمانی  اتحادیه کارگران قراردادی و   رئیس 
پایان سال کارگران با حقوق بهمن ماه خبرداد و گفت: کارفرمایانی که 
از نقدینگی و توان پرداخت عیدی به کارگران خود برخوردارند با حقوق 

بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فتح اله بیات اظهار کرد: برابر مصوبه 
شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران 
یک میلیون و 111 هزار تومان تعیین شده که بر اساس قانون مصوب 
مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه 
حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.وی 
درباره رقم عیدی امسال کارگران، گفت: عیدی امسال کارگران حداقل دو 
میلیون و 222 هزار تومان و حداکثر سه میلیون و 337 هزار تومان است 
که بهتر است کارفرمایان با توجه به ازدحام بانک ها و تراکنش های مالی 
پایان سال زودتر پرداخت کنند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
گفت: معموالً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار 
در اسفند ماه پرداخت می شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی 
بانک ها و شروع تعطیالت عید و انجام برخی حسابرسی ها تا 20 اسفند 
ماه عیدی ها به حساب های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان 
تأمین اجتماعی واریز می شود اما عده ای از کارفرمایان آن را به روزهای 
آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می کنند.بیات با بیان اینکه 
منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود 
ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی الزم برخوردارند 
از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال 

را هم می پردازند.

خبر

تورم نقطه به نقطه خانوار ۳۹/6 درصد شد

 درصد تغییر شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 

39.6 درصد اعالم شد .
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، مرکز آمار ایران 
گزارشی از شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک 
استان های کشور طی دی ماه سال 97 را منتشر کرد. 
در دی ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
به  نسبت  که  رسید  به 154.7   )1395=100( کشور 
ماه قبل2.0 درصد افزایش نشان می  دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به 
استان آذربایجان شرقی با 2.9 درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان  
با 0.6 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای کشور 39.6 درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط بهاستان کردستان )49.2 
 31.9( قم   استان  به  مربوط  آن  کمترین  و  درصد( 
درصد( است.یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به 
طور متوسط 9.6 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و 
خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط 7.7 درصد 
کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دی 1396 برای 
خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه 
کرده اند.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1397 

برای خانوارهای کشور به عدد20.6 درصد رسید. .

همراهی بانک ملی با دولت  در طرح 
اشتغال فراگیر

های  از طرح  راستای حمایت  در  ایران  ملی  بانک 
اشتغال زا، تعداد 956 فقره تسهیالت طی نه ماه ابتدای 
سال جاری در برنامه اشتغال فراگیر پرداخت کرده 

است.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی، 
این بانک در مدت مذکور، بالغ بر سه هزار و 691 
میلیارد ریال تسهیالت به برنامه اشتغال فراگیر )تبصره 
18 قانون بودجه سال 1396 کشور( با هدف افزایش 
اشتغال اختصاص داد.همچنین از ابتدای سال جاری 
تا پایان آذرماه، 453 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط 
بالغ بر هفت هزار و 62 میلیارد ریال تسهیالت دریافت 
کردند. بانک ملی ایران در مدت مذکور همچنین تعداد 
33 فقره تسهیالت ارزی و ریالی از محل صندوق 
توسعه ملی و منابع داخلی خود به ارزش 192 میلیارد 
و 332 میلیون دالر و 29 هزار و 265 میلیارد ریال 
در حوزه های انتقال آب، تولید الیاف، خرید کشتی، 
احداث راه آهن، نیروگاه و هتل و گازرسانی به شهرها 

و روستاها مصوب کرده است.

خبر

به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت 2.5 میلیون نفر در بخش صنعت کشور 

مشغول به کار هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید زرندی در 
سیما  دو  شبکه  خبری  ویژه  گفت وگوی  برنامه 
دارای  صنعتی  واحد  هزار  اکنون 85  هم  افزود: 
مجوز رسمی و پروانه بهره برداری در کشور وجود 
دارد که 40 سال پیش این تعداد 1500 واحد بود.
وی گفت: در سال 1357، 195 معدن در کشور 

فعال بود که هم اکنون این تعداد به 6400 معدن 
افزایش یافته است.معاون طرح و برنامه وزارت 
در  اکنون  هم  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تولید فوالد خام دهمین کشور دنیا هستیم و تولید 
در آهن اسفنجی دومین کشوریم، در تولید مس 
شانزدهم و سنگ آهن یازدهمین تولید کننده در 
جهان هستیم و از نظر ظرفیت تولید خودرو هم 
چهاردهمین کشور دنیا به شمار می رویم.زرندی 
دالر  میلیارد  نیم  برابر  در  سال 1357  در  افزود: 

صادرات 10 میلیارد دالر واردات داشتیم که امسال 
به 33 میلیارد دالر صادرات در برابر 32 میلیارد دالر 
واردات رسیده ایم. وی گفت: حجم تجارت 40 
سال پیش 10.9 میلیارد دالر بود که در حال حاضر 
به ساالنه بالغ بر یکصد میلیارد دالر افزایش یافته 
است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: به علت برخی فشارها در دوره ای 
شاهد توسعه نامتوازن در بخش صنعت و معدن 
در کشور بودیم، اما اکنون در تالشیم تا به سمت 

توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین حرکت کنیم.نایب 
رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در ارتباط تلفنی با 
این برنامه گفت: پیش از انقالب ساالنه 14 میلیون 
تن سیمان تولید می کردیم که این میزان هم اکنون 
به 80 میلیون تن رسیده است و جزو صادرکنندگان 
سیمان هستیم.عالء الدین میر محمد صادقی افزود: 
هم اکنون 200 میلیون متر انواع پارچه در کشور 
تولید می شود که بیش از 20 میلیون متر آن پارچه 

کت و شلواری و فاستونی است.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم  معصومه ابراهیمی گالش طالمی فرزند محمد تقی درخواستی که به شماره 
790/97/ش  4 حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان     شیر دل اشکور فرجی فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه  87صادره  از  رامسردرتاریخ5/ 97/8  دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به: 
1- معصومه ابراهیمی گالشطالمی همسر متوفی

2-زهره اشکورفرجی فرزند متوفی
3-زینب اشکورفرجی فرزند متوفی

4-مصطفی   فرجی فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه    چهارم     شورای حل اختالف تنکابن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

اشتغال  2/5میلیون نفر در بخش صنعت

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید  بنام وحیدجوادی الفت آبادی   مدل1390 شماره شهربانی  
41ایران212ج 26 شماره موتور|4222352 شماره شاسی s3412290939304 مفقود 

لرستان - نوراباد گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وسیله نقلیه سواری پژو تیپ روآ مدل 1386 به شماره پالک 
37ایران 361ب85  به شماره موتور 11686017004  و شماره شاسی 61333670 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
خوی

اگهی مفقودی
به شماره شهربانی 72- برگ سبز و سندکمپانی ماشین سواری سایپا مدل 1393 
599م97 و شماره موتور 5166897 و شماره شاسی NAS411100E3676899 به 

نام ملیحه طالشیان جلودار مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی ماشین سواری پژو 206 مدل 1384 به شماره شهربانی 82-
634م92 و شماره موتور 10FSS15068749 و شماره شاسی 10800041 به نام 

محمد رجب نژاد رزکناری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
 برگ سبز ماشین زامیاد مدل 1395 به شماره شهربانی 72-693ج49 و شماره موتور 
 NAZDL104TG0440347 و شماره شاسی CA4D28CRZ  *80129187*

به نام شمسعلی کالنتری درونکالیی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 405 به شماره موتور 12485018737 و شماره شاسی 

14297192 و شماره پالک ایران 22-342ص21 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
رنگ  مدل 84به  مزدابی2000آی  دوکابین  )سندکمپانی (خودرووانت  فاکتورفروش 
آبی نفتی-متالیک به شماره پالک ایران49-219ب25به شماره موتور 482549وشماره 
شاسی 84NDPE00552به نام امین اله خزمیان مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

است.
شهرستان دزفول

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتیو ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم طوبی هاشمیفرزند رستمدرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
زمین  به  معروف  بخش 13کرمانشاه  در  واقع  اصلی جوانرود  از یک  فرعی   1677
شهری آغه مرادی که از آقای آغه مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 97 - 38 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 139760316007001081 مورخ 11/ 10/ 
97  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 123/94متر مربع به نام 
خانم طوبی هاشمیصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای آغه مرادی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام خانم طوبی هاشمی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود –نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول25 /  10 /   1397   تاریخ انتشار دوم10 /  11 /  1397  

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتیو ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای انور حسینی فرزند احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
106 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین بیسان 
جارکه از آقای فتاح رحیمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل  کالسه 69-97  تحت  نیز 
هیئت پس از رسیدگی برابر رای  شماره 139760316007001102  مورخ  10/13/ 
1397حکم به صدور سند مالکیتیک باب خانه به مساحت 117/21 متر مربع به نام 
آقای انور حسینی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای کاکاحسن 
محمدیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای انور حسینیصادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول25/  10 /  1397 تاریخ انتشار دوم  10/  11/  1397

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتیو ساختمان های فاقد سند رسمی

استان  هواشناسی  کل  اداره  بنمایندگی  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
54اصلی  از  پالکفرعی  از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  کرمانشاهدرخواست 
سرخیدر واقع در بخش 13کرمانشاه معروف بهقریه سرخیدر که از آقایان ابراهیم و 
عزیز مرادی و غیره وراث فرج مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه 97–48تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 139760316007001050  مورخ  8 /  10 
/ 97حکم بصدور سند مالکیت یک باب ساختمان و محوطه محصور وصل به آن به 
مساحت 2000  متر مربع به نام اداره مذکور صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور وراث فرج مرادیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام اداره کل هواشناسی استان کرمانشاهصادر خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول10 /  11/   1397 تاریخ انتشار دوم  27/  11/  1397

آگهی وقت رسیدگی
خواهان آقای نعمت اله موری حسن زاده فرزندبارانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای عزت اله موری حسن زاده به خواسته خلع یدمطرح که به این شعبه ارجاع 
حقوقی  عمومی  9709986110600609شعبه3دادگاه  کالسه  پرونده  شماره  وبه 
که  1398/2/21ساعت10:30تعیین  مورخ  رسیدگی  ووقت  اهوازثبت  شهرستان 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
ازجرایدکثیر  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان 
االنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اهواز-حسن عبدالهی

دادنامه
 پرونده کالسه  9709984634700483 شعبه 7 شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره 9709974634701169
خواهان:بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   با وکالت آقای  
جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی   محل اقامت: خوی –خ امام-کنوراله –مجتمع 

نوراله خان –طبقه4 پالک11
خواندگان: 1- خانم آمنه عیسی نژاد فرزند محرم 2- آقای رحیم موسوی فرزند اسالم 
3- آقای علی ناصری فرزند حیدر به نشانی اذربایجان غربی –شهرستان خوی –شهر 

خوی –بلواررسالت –روبروی توانبخشی مادر  
خواسته: مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال از یک فقره قرارداد به شماره تسهیالت 
94583875/53 بتاریخ 94/7/1  به انضمام کلیه خسارات قانونی  هزینه دادرسی و 
حق الوکاله و تاخیر تادیه ازتاریخ  عقد قرارداد باصدور تامین خواسته و اجرای ان 

قبل از ابالغ خواندگان 
محسن  سرپرستی  با  خوی  شهرستان  ملت  بانک  دعوی   شورا:در خصوص  رای 
احمدی و   با وکالت آقای  جعفر صادق دادگر بطرفیت  خواندگان 1- خانم آمنه 
عیسی نژاد فرزند محرم 2- آقای رحیم موسوی فرزند اسالم 3- آقای علی ناصری 
فرزند حیدر بخواسته  مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال از یک فقره قرارداد به شماره 
تسهیالت 94583875/53 بتاریخ 94/7/1  به انضمام کلیه خسارات قانونی  هزینه 
دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه ؛ با بررسی جامع مستندات ابرازی و با عنایت 
به اینکه  دعوای خواهان مستند به یک فقره  قرارداد بانکی  معنونه بوده و خواندگان 
با تایید و امضا ان متعهد به اجرای شرایط  قید شده  در ان گردیده و بلحاظ  عدم  
حضور خواندگان و اینکه  دالیل و مستنداتی  جهت برائت  ذمه خود ارائه و اقامه 
ننموده اند دفاعیات غیر موثر  خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  با استناد به اصل بقا  
دین اشتغال ذمه  خوانده را محرز ومسلم تشخیص داده مستندا به مواد 519-198-
515  ق.آ. د. م  و مواد 230و1010 قانون مدنی و ماده 10  قانون الحاق  2 تبصره 
بماده 15 از قانون عملیات بانکی  بدون ربا  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
بپرداخت مبلغ160/000/000  ریال از بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت ناشی 
از تاخیر تادیه  طبق شاخص بانک مرکزی ازسررسید  لغایت اجرای حکم  و مبلغ 
تعرفه  برابر  الوکاله  وکیل خواهان  دادرسی  وحق  بابت هزینه  ریال    3/100/000
قانونی در حق خواهان  صادر و اعالم میدارد  رای غیابی  و قابل واخواهی در همین 
شعبه میباشد و پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم  محترم 

دادگستری خوی میباشد و رسیدگی در محاکم عمومی خوی میباشد
 رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی

آگهی ماده سه قانون 
تعیین تکلیف و وضعیت ثبتیو ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم تهمینه بدری فرزند عبدالقادر درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 150 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
آبی نزدیک جاده و آبادی که از خانم آمینه رحیمی خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 97-45 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 139760316007000972 مورخ 
97/10/2 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 114/36  متر 
مربع به نام خانم تهمینه بدری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
محمدصالح امینی و احمدمیراحمدی میباشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز 
آگهی میشود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  خانم تهمینه بدری صادر خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول   97/10/25 تاریخ انتشار دوم 97/11/10

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : پروانه قهاری   ساکن تنکابن که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود 
.  حمید رضا سعادتمند اباتری        دادخواستی بخواسته      مطالبه  وجه  باستناد   
پرداخت چک    به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 681/97شعبه  دوم  
تعیین  مورخ  97/12/15ساعت  8/30 صبح  بروزدوشنبه    دادرسی  و وقت  ثبت 
گردید. اینک بدرخواست    خواهان و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید 
برای دریافت  انتشار آگهی  تاریخ  از  ابالغ میشود. ظرف یکماه  االنتشار بشما  کثیر 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد 
نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت 

آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    دوم شورای حل اختالف تنکابن  

دادنامه
 کالسه پرونده 8/489/97شماره دادنامه 763-97/6/27خواهان مولود ذبیح اللهی فرزند 
رضا آدرس بابل امیرکال کمربندی امیرکال به بابلسر فروشگاه گلستان با وکالت سعید 
حسین زاده  آدرس بابل  دادگستری واحد اجراییات پوشه 95 خوانده قاسم جعفر تبار 
کامی فرزند عسکری آدرس بابل خیابان طالقانی نرسیده به پل موزیرج رو به روی سپاه 
انبار ارد شعبانی خواسته مطالبه وجه رأی قاضی شورا خانم مولود ذبیح اللهی فرزند 
رضا با وکالت سعید حسین زاده دادخواستی به طرفیت خوانده قاسم جعفر تبار کامی 
فرزند عسکری خواستار مطالبه مبلغ 152/500/000ریال بابت صدور یک فقره چک 
های 05578639-96/9/22و 05578640-96/9/12و 5578641-96/9/1و  شماره  به 
05578642-96/9/5عهده بانک پست بانک به انضمام خسارت تاخیر در تادیه آن و 
هزینه گردیده است و برای اثبات ادعا نیز مصداق تصویر 4 فقره چک مال الذکر  و 
گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه نیز ارائه داده است خوانده با وصف ابالغ 
اخطاریه به صورت قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه نیز تقدیم 
نداشته است و از سویی ایرادی بر اسناد ارائه شده نیز به عمل نیاورده است و اینکه 
وجود اصل الشه چک در ید دارنده داللت بر اشتغال ذمه  به صادرکننده بوده و اصل بر 
استصحاب می باشد و با تمسک به این اصل دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد 
مواد 310 و 311 قانون تجارت و مواد 198 تا 515 و 519 از قانون آیین  دادرسی مدنی 
و تبصره ماده 2 قانون صدور چک خوانده به پرداخت مبلغ 152/500/000ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم االجرا  بر 
اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ 1/980/000ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 20 

روز قابل  تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی بابل می باشد
 قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل

دادنامه 
کالسه پرونده 4/1001/96شماره دادنامه 1053-96/10/30خواهان رضا ذوالفقاریان 
بابل خیابان چهارسوق جنب حصیر  فروشان  با وکالت محمد اوصیا ء به آدرس 
زمانی خواسته  کارخانه  افروز  گنج  کارگر  بابل  آدرس  به  زرعی  ابوالفضل  خوانده 
مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص دعوای رضا ذوالفقاریآن به وکالت اوصیاء 
به طرفیت آقای ابوالفضل زرعی به خواسته مطالبه وجه 75542000ریال بابت استناد 
فاکتور کاال مورخه 93/11/5و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات و ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی 
و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان برعهده خوانده داشته 
و بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه 
مزبور و استمرار دین بر ذمه خوانده دارد و خواندن نیز نسبت به دعوای مطروحه 
و مستندات ابرازی دفاع و ایرادی موجه و محکمه پسندی به عمل نیاورده است لذا 
شورا با تمسک به اصل استصحاب و به استناد ماده 198 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی دعوی مطروح را صحیح و ثابت تشخیص و خوانده را به پرداخت ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید ولی خوانده به پرداخت مبلغی بابت خسارت تاخیر تادیه اززمان سررسید مستند 
مزبور تا  زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم که دایره اجرای احکام موظف 
به محاسبه و وصول از محکوم علیه می باشد رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم حقوقی بابل می باشد
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل سید مرتضی حسینی

 اهمیت استفاده از پول ملی 
در حوزه رمزارزها

 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد که 
مبارزه با پولشویی و استفاده از پول ملی در حوزه 

رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ناصر حکیمی با 
اقتصادی  فعاالن  با  مقررات گذاری  در  اینکه  بیان 
معامله می کنید، گفت: اگر مقررات بدی بگذارید 
وارد  باشد کسی  کار  و  کننده کسب  که محدود 
نمی شود، اگر در اجرای آن زور هم نداشته باشید، 
هیچ کس آن را اجرا نمی کند.وی با بیان اینکه در 
مقررات گذاری تعامل بین رگوالتور و مصرف کننده 
ایجاد می شود، اظهار کرد: در نهایت با جمع بندی 
این دو به نتیجه می رسیم، در کشور ما قوانین زیادی 
علت  و  نمی شود  اجرا  هیچ وقت  که  دارد  وجود 
این است که زور اجرای آن وجود ندارد.حکیمی 
افزود: مقررات گذاری خوب این است که شما با 
ذی نفعان وارد مذاکره شوید، چنانکه مسائل نظارتی 
از جمله پولشویی و جایگزین نشدن ارز دیگری به 

جای ریال در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی 
مهم است، اما راجع به موارد دیگر می توان صحبت 
دنیا سرعت  اینکه در همه جای  بیان  با  کرد.وی 
است،  قانون گذار  از  بیشتر  اقتصادی  فعالیت های 
درباره قانون گذاری در زمینه رمزارزها، اضافه کرد: 
ما باید خطوط خود را مشخص کرده و در قلعه 
خود بایستیم و می گوئیم که در این قلعه خطوط 
قرمزی داریم و باید رعایت شود.حکیمی درباره 
درخصوص بحث اوپن ای پی آی ها نیز تصریح کرد: 
همه فکر می کنند این موضوع یک انقالب است که 
البته هست اما خطوط قرمز در این بحث، امنیت 
است که باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.وی با 
بیان اینکه علت وجودی سیستم مالی اعتماد است، 
گفت: اگر اعتماد را از این سیستم بگیریم، همه چیز 
خراب می شود، به همین دلیل ما می گوئیم براساس 
قواعد psd2 بحث احراز هویت و مجوز دادن به 

تراکنش ها را کماکان بانک انجام می دهد.

 صادرکنندگان کوچک صاحب مدرسه 
تخصصی می شوند

 سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که 
به منظور آموزش دقیق و تخصصی شرکت های 
صادرکننده کوچک در آینده نزدیک یک مدرسه 

تخصصی برای آموزش آنها آغاز به کار می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا مودودی 
دیروزدر همایش پویش صادرات، تصریح کرد: 
که حوزه صادرات  مسائلی  اصلی ترین  از  یکی 
برای  برنامه ریزی  دارد  نیاز  آن  به  امروز  کشور 
عرصه  این  در  فعال  شرکت های  توانمندسازی 
نیاز  کوچک  شرکت های  زمینه  این  در  است. 
بیشتری به فعالیت حرفه ای دارند و از این رو با 
ارائه ی  منظور  به  گرفته  صورت  برنامه ریزی 
آموزش تخصصی به آنها یک مدرسه صادرات در 
ایران آغاز به کار خواهد کرد.به گفته وی با اجرایی 
شدن تفاهم نامه ای که با سازمان صنایع کوچک و 
اتاق تعاون به امضا رسیده، این مدرسه کار خود 
را آغاز می کند و هدف آن نه تنها آموزش به افراد 

به شرکت هایی است که در عرصه  که آموزش 
صادرات فعالیت می کنند و پس از برگزاری دوره ها 
مدارک حرفه ای الزم به این شرکت ها داده می شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان این که 
امروز در ایران حدود 50 هزار شرکت صادراتی 
رسماً ثبت شده اند، اظهار کرد: ما تالش کرده ایم 
در این بین شرکت هایی را که اینجا ساالنه بین 100 
تا 500 هزار دالر صادرات دارند را شناسایی کرده 
و در یک برنامه ریزی دوساله آنها را توانمند کنیم.
وی در مقایسه ای میان شرکت های صادراتی ایران 
و ترکیه توضیح داد: در ترکیه امروز حدود 1400 
شرکت صادراتی فعال هستند که ساالنه بیش از 
10 میلیون دالر صادرات دارند. این در حالی است 
که در ایران تعداد این شرکت ها به 350 مجموعه 
نیز نمی رسد از این رو یکی از اصلی ترین نیازهای 
امروز کشور برنامه ریزی برای توانمندسازی این 

شرکت هاست.



با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم 
یکی از آنان به شمار روی.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

رونق عهد شباب است دگر بستان را
می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

 ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

امروز با حافظ

سینماادبیاِت جدید با پرونده فلینی 
روی پیشخوان آمد

و  »سینما  مجله  جدید  شماره 
درباره  پرونده ای  با  ادبیات« 
ایتالیا و فردریکو فلینی  سینمای 
کارگردان این سینما منتشر شده 
و روی پیشخوان آمد. به گزارش 
مهر، هفتادویکمین شماره مجله 
»سینما و ادبیات« ویژه دی و بهمن 97 به تازگی منتشر 

شده و روی پیشخوان آمده است.
آغاز می شود  با بخش »سینمای جهان«  این شماره 
فلینی  فدریکو  به  مربوط  پرونده  آن  اول  که بخش 
کارگردان ایتالیایی است. »زندگی و آثار فدریکو فلینی 
به همراه گوشه هایی از تاریخ سینمای ایتالیا«، »هشت 
و نیم: تجلیل خالقیت هنری«، »گفت وگو با فدریکو 
فلینی«،  شیریِن  زندگی  درباره  مالل:  »شعر  فلینی«، 
»کارناوالسک و رم فلینی«، »گفت وگوی چالی رز و 
مارتین اسکورسیزی درباره فدریکو فلینی«، »نگاهی 
روانکاوانه به سه فیلم فدریکو فلینی/پرسه فانتزی و 
رقص رویاها در حرمسرای ال اس دی«، »امکان های 
تخیل اجتماعی در سینمای فدریکو فلینی«، »جادوی 
فلینی، سینمای همه چیز«، »فلینی مجنون و آخرین 
فیلم او آوای ماه« و »مروری بر دوگانه هشت و نیم 
و جولیتای ارواح« عناوین مطالبی هستند که در این 
پرونده چاپ شده اند. این مجله با 257 صفحه و قیمت 
12 هزار تومان روی پیشخوان مطبوعات آمده است. 

قیمت نسخه دیجیتال این مجله 6 هزار تومان است.
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داریوش بابائیان تهیه کننده سینما و تلویزیون:

فکر خوبی پشت جشنواره فیلم های ۱00 ثانیه ای وجود دارد

داریوش بابائیان از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون معتقد 
است برگزاری جشنواره ای در حوزه فیلم های مینی مال و 
کوتاه با موضوع اخالق سنجیده و هدفمند است و قطعا، فکر 

خوبی پشت جشنواره فیلم 100 وجود دارد.
وی که به انگیزه برگزاری جشنواره بین المللی فیلم گفتگو 
100 می کرد افزود: هر برنامه، مراسم و اتفاق هنری احتیاج 
به برنامه ریزی و اهداف مشخص دارد و طبیعتا اگر بدون 

برنامه ریزی پیش رود به کلیت ماجرا آسیب خواهد زد. به عنوان مثال جشنواره فیلم فجر، 
فستیوالی است که سی و شش دوره از عمر آن می گذرد و در واقع شکل و فرم آن به خوبی 
جا افتاده طبعا چه در داخل کشور و چه در بعد بین المللی اثرگذار و قابل اهمیت است. این 
تهیه کننده البته بر این باور است جشنواره ای با این دغدغه و هدفمندی، برگزاری اش در 
اوایل اسفند ماه به سرعت پس از اتمام جشنواره فیلم فجر با چنین عظمت و تاثیرگذاری، 
شاید کار خیلی درستی نباشد و از جهاتی آسیب ببیند.  به اعتقاد وی، اگر برای جشنواره های 
این چنینی که فیلم های کوتاه، مینیمال، ویدئویی، موبایلی و ...  را شامل می شوند، زمان 
دیگری را در سال در نظر بگیرند و در طول سال برگزار شوند شرایط بهتر و مطلوب تری 
برای آنها فراهم شده و طبعا آثار شرکت کننده در این گونه جشنواره ها نیز، هر چه بهتر و 
بیشتر دیده خواهند شد. وی ضمن انتقاد از تعدد و کثرت جشنواره های سینمایی در کشور 
و لزوم انسجام و ادغام برخی از آنها خاطر نشان ساخت: در عین حال همه ما به خوبی 
می دانیم که جشنواره های ریز و درشت بسیاری در طول سال، در شهرهای مختلف و با 
عناوین گوناگون برگزار می شوند که به واقع در میزان اثرگذاری همه آنها تردید وجود دارد، 
به همین جهت شاید راهکار بهتر آن باشد تا از تعداد و کمیت این گونه جشنواره ها کاسته و 
بر کیفیت مطلب بیافزاییم. اما به طور خاص در مورد »جشنواره فیلم های مینی مال) ثانیه ای(« 
با محوریت موضوعی اخالق اعتقاد دارم فکر خوبی پشت این اتفاق وجود دارد، در واقع 
نهاد یا سازمانی که تصمیم به برگزاری چنین جشنواره ای گرفته قطعا، اهمیت اخالق را 

محور هدف خود قرار داده؛ موضوعی که بسیار جای بحث و پرداخت دارد. 

خبر

کاریکاتور

حذفتدریجیگوشتازسفرههایمردم

تهران    شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
ازگردش  چهار اتوبوس با عنوان کتابخانه سیار یا 

کتابگرد  از 12 فرودین خبر داد.
به گزارش خبرنگارپیام زمان ،سعید اوحدی در 
نشست خبری به مناسبت ویژه برنامه های چهلمین 
در  که  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
برگزار  تهران  هنری شهرداری  فرهنگی  سازمان 
شد، گفت: امسال سه ویژگی مهمی در چهلمین 
سال انقالب وجود دارد یکی اینکه تقارن دهه فجر 
و سالروز شهادت فاطمه زهرا )س( که ایشان به 
عنوان زن کامل ماندگار و الگویی انقالبی در محور 
مقاومت را داریم و سومین آن پیروزی مقاومت در 

چهلمین سال انقالب بود.
تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
بودیم  شاهد  امسال  را  داعش  فروپاشی  افزود: 
که این می تواند محور مقاومت محسوب شود. 
مقاومتی که در آن بیش از 8 هزار کشته داعشی 

داشت.
اوحدی با بیان اینکه ستادی با پنج کارگروه در این 
سازمان تشکیل شد، گفت: 1200 برنامه تدوین و 
به آن پرداخته شد که 9 سرفصل آن به تصویب 
رسید و برنامه ها در این 9 سرفصل با بیش از 2 
هزار اجرا خواهد بود که از 6 بهمن ماه اجرای آن 

شروع و کلید خورد.
وی افزود: آفرینش های هنری ادبی، حوزه قرآن 
و معنویت، جشنواره ها و تجلیل از مفاخر، فصل 

رویش، فضای مجازی و مراسمات ویژه، ایستگاه 
انقالب و تور گردشگری از جمله برنامه های این 

سازمان در ایام دهه فجر خواهد بود.
اوحدی با توجه به برنامه های حوزه آفرینش های 
فرهنگی گفت: امسال در این حوزه رکوردی ثبت 
می شود از آن باب که کمتر مجموعه ای وجود دارد 

که در دهه فجر کار سنگین کند.
وی ادامه داد: تأثیر میدانی »کوچه های بنی هاشم« 
که کار مشترکی با مؤسسه ریحانه النبی که راجع 
به زندگی حضرت زهرا )س( به عنوان عبرت 
انقالب  آینده پژوهی  انقالب و  امروز  تاریخی و 

است با 30 هنرمند تا 500 اجرا خواهد داشت.
وی ادامه داد: تئاتر »نامیرا« به کارگردانی امیرحسین 
شفیعی از 12 بهمن تا 22 بهمن در ضلع شمالی 
پارک دانشجو اجرا خواهد داشت. نمایش »خزان 
ارغوان« با هنرمندی 17 نفر در شهرک غرب از 
13 بهمن ماه شروع می شود، تئاتر »صورت های 
تئاتر  پردیس  در  ماه  بهمن   12 از  که  تاریکی« 
خاوران به مدت 10 شب اجرا می شود، همچنین 
خیریه  مشارکت  با  که  سهراب«  و  »رستم  تئاتر 
کهریزک و با حضور سفرا و کاردارها و شهردار و 

نمایندگان مجلس اجرا شد که در این باره شهردار 
تهران درخواست کرد که این نمایش که با حضور 
معلوالن اجرا شده بود نمایش ویژه ای هم در برج 

میالد داشته باشد.
کار  تجسمی سه  هنرهای  در حوزه  وی گفت: 
صورت می گیرد که نمایشگاه عکس  پالک 40 
را در فرهنگسرای نیاوران افتتاح کردیم. نمایشگاه 
سیری بر 40 سال هنرهای تجسمی در باغ موزه 
قصر و انتشارات هنرهای تجسمی را از 12 بهمن 
نمایشگاه های  همچنین  می گذاریم.  نمایش  به 
در  کاریکاتور  و  انقالب  دستاوردهای  عکس 
مدیریت مسعود شجاعی  با  تهران  فرهنگسرای 

طباطبایی صورت می گیرد.
برنامه در حوزه کودک هم  به  با توجه  اوحدی 
در 400  که  پالس  نوجوان  برنامه  کرد:   اضافه 
مدرسه اجرا خواهد شد که با مشارکت شبکه امید 
صدا و سیما قرار است مستنداتی شامل شبهات و 
ابهاماتی که نسل سوم از انقالب داشتند به صورت 
کلیپ هایی ساخته شود. مدرسه انقالب و در امتداد 
دیگر  کتابخوانی(  و  کتاب  )روایتگری  بیداری 
برنامه  هایی است که در حوزه کودک اجرا می شود.

تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
افزود: در حوزه ادبی پنج برنامه شعر و سیری در 
ادبیات انقالب اسالمی، مجمع شاعران، شعر نهال 

انقالب و عصر شعر را داریم.
وی در حوزه کتاب را هم به کتابخانه سیار اشاره 
با  اتوبوس  کرد و گفت:  از 12 بهمن ماه چهار 
عنوان کتابخانه سیار یا کتابگرد خواهیم داشت که 

به مناسبت های مختلف حضور خواهند داشت.
اوحدی با بیان اینکه 150 خانه فرهنگ مشارکتی با 
کانون  ها داریم افزود: 400 اجرا در مناطق مختلف 
خواهیم داشت که ما دو آلبوم موسیقی »ایران« از 
ساالر عقیلی و »انقالب« از وحید تاج رونمایی 
در  اقوام  جشنواره  آن  کنار  در  و  شد  خواهد 
فرهنگسرای هشت بوستان فدک به مدت 20 شب 
برنامه خواهد داشت.رئیس سازمان فرهنگی هنری 
چله نگاران  همایش  داد:  ادامه  تهران  شهرداری 
بانوی آفتاب با هماهنگی بسیج خواهران است که 
از 40 چهره بانوی بسیجی که یکی از آنها خانم 
همچنین  شد.  خواهد  تجلیل  است  مجتهدزاده 
همایش بزرگ دختران انقالب با حضور مرضیه 
هاشمی خبرنگار پرس تی وی و خانواده ایشان با 
حضور بیش از 10 هزار بانو در میدان امام حسین 
خواهیم داشت.وی افزود: فصل رویش، تجلیل از 
سنگرسازان بی سنگر و افتتاح فرهنگسرای انقالب 
فرهنگی  برنامه های سازمان  دیگر  امام  مرقد  در 

هنری شهرداری خواهد بود.

گردش چهار اتوبوس به عنوان 
کتابخانه درپایتخت

در نخستین روز از سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر یک مستند و سه فیلم سینمایی اکران می 
شود که آخرین سانس متعلق به اولین فیلم »پوالد 

کیمیایی« است.
نخستین روز از سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر از ساعت 13 امروز، چهارشنبه 10 بهمن ماه 
با اکران مستند »خانه ای برای تو« به کارگردانی 

مهدی بخشی مقدم آغاز می شود.
سپس اکران فیلم سینمایی »غالمرضا تختی« به 
کارگردانی بهرام توکلی در سانس 15:30، فیلم 
سینمایی »سال دوم دانشکده من« به کارگردانی 
فیلم  و   18:30 سانس  در  صدرعاملی  رسول 
سینمایی »معکوس« به کارگردانی پوالد کیمیایی 
هفتم  و  سی  جشنواره  آغازگر   21:30 ساعت 
سازنده  عوامل  با  خبری  بود.نشست  خواهند 

فیلم های سینمایی پس از اکران برگزار می شود 
که فرزاد حسنی به عنوان مجری این نشست 
ها تعیین شده است.مستند »خانه ای برای تو« 
به کارگردانی مهدی بخشی مقدم 73 دقیقه از 
گیالنی  ساله    30 جوان  داوود،  زندگی  داستان 
است که کمتر از یک سال از ازدواجش می گذرد 
متوجه  شغلش  در  ورشکستگی  با  همزمان  و 
سرطان پیشرفته اش نیز می شود و در این شرایط 
می گیرد. جدیدی  تصمیمات  زندگی اش  برای 
مهدی شامحمدی تهیه کننده این مستند پیش از 
این در دهمین جشنواره حقیقت موفق به دریافت 
تهیه کنندگی مستند »فصل هرس«  برای  جایزه 
شده بود.وی که درصدد ساخت سه گانه سرطان 
است امسال با ساخت دومین مستند خود به دنبال 

موفقیتی جدید است. 

بهرام توکلی پس از حضور با فیلم »تنگه ابوقریب« 
در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، این بار با 
فیلم »غالمرضا تختی« به تهیه کنندگی سعید ملکان 
پا به عرصه رقابت گذاشته است.فیلم سینمایی 
»غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام توکلی که 
روایتی از زندگی جهان پهلوان غالمرضا تختی 
قهرمان کشتی ایران است، محسن تختی، شاهرخ 
فرامرزی،  امیررضا  شهبازی، علیرضا گودرزی، 
پیرزاد،  بهنوش طباطبایی، مجتبی  الوند،  ماهور 
آتیال پسیانی، فرهاد آئیش و پریوش نظریه در این 
فیلم ایفای نقش کرده اند.این فیلم که در بخش 
سودای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
حضور دارد به روایت دوران کودکی، نوجوانی، 
مرگ  و  کشتی  مسابقات  مبارزات  بزرگسالی، 
صدرعاملی  پردازد.رسول  می  تختی  غالمرضا 
که سال گذشته به عنوان داور در سی و ششمین 
دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت امسال 
»سال دوم دانشکده من« را کارگردانی کرده و 
دوم  است.»سال  فرستاده  هنری  رویداد  این  به 
دانشکده من« همچون سایر آثار این کارگردان به 

معضالت اجتماعی موجود در کشور می پردازد.
در این فیلم هنرمندانی چون سها نیاستی، فرشته 

بابک  شریفی،  پدرام  مصفا،  علی  ارسطویی، 
حمیدیان، ویشکا آسایش، شقایق فراهانی و نیلوفر 

خوش خلق ایفای نقش کرده اند.
دوم  »سال  سینمایی  فیلم  داستان  خالصه  در 
ردایی  مسعود  کنندگی  تهیه  به  من«  دانشکده 
سال  دانشجویان  آوا  و  مهتاب  که  است  آمده 
دوم دانشکده هستند که به اتفاق تعدادی دیگر 
از همکالسی هایشان برای یک سفر چند روزه 

دانشجویی از تهران به اصفهان می روند.
»معکوس« به کارگردانی پوالد کیمیایی فیلمی 
اجتماعی و خانواده محور که الیه هایی از اکشن 
را نیز در خود جای داده است و در بخش نگاه 
نو سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر اکران 
این  تهیه کنندگی  کیمیایی  شد.مسعود  خواهد 
فیلم را برعهده دارد و بابک حمیدیان، علیرضا 
کمالی، اکبر زنجانپور، شهرام حقیقت دوست و 
لیال زارع قصه پسری به نام ساالر را روایت می 
کنند که به همراه دوستش تعمیرگاهی سیار دارد 
و ماشین های قدیمی را تعمیر می کند.وی که با 
بحران هویتی روبروست، سوال های زیادی در 
ذهنش دارد تا اینکه پس از سال ها پدرش پیدا می 

شود و او را به آدرسی فرا می خواند.

 اکران فیلم آقازاده سینما 
آغازگرجشنواره فجر


